
 
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I T I E 

  

 Priveste: convocarea Consiliului local al municipiului Alexandria in sedinta extraordinara. 

   

 Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere: 

 -prevederile   art. 39, alin. (2) si (3) din  Legea   nr. 215  din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215 

din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

D I S P U N E : 

 

  Art.1.- Consiliul local al municipiului Alexandria se convoaca in sedinta extraordinara joi, 

24 august 2017, ora 16,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea 

ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe 

anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si numarul 

de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria, Directiei Politia 

Locala si Directiei de Evidenta a Persoanelor Alexandria ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului 

de personal si Regulamentul de organizare si functionare ale Serviciului Public Local Directia 

Generala de Asistenta Sociala Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii de parti sociale in valoare de 1000 lei 

ale Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, la TR Administrare 

Imobile  SRL catre SC Administratia Strazilor Constructii Edilitare SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preluarii de catre Municipiul Alexandria prin 

Consiliul local al municipiului Alexandria a partilor sociale detinute de SC TERMA SERV SRL 

in insolventa, la SC TRANSLOC PREST SRL; 

 -Petitii si interpelari. 

       Art. 2.- Prin   grija   Serviciului   Cancelarie prezenta  dispozitie va fi  transmisa Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii si vor fi duse la indeplinire 

prevederile prezentei dispozitii.  

                       PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                                            SECRETAR, 

                  Victor Drăguşin  

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru   

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ august 2017 

(Sedintele consiliului local sunt publice. - Art. 42, alin. 1 din Legea nr 215 din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare). 


