
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, duminica, 

31 august 2014, orele 09,00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 

de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al 

statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si 

Tineret Teleorman in domeniul public al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului si 

Schimbarilor Climatice - Administratia Nationala „APELE ROMANE” IN ADMINISTRAREA 

Consiliului local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 147/2014 privind 
transmiterea in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 

343,00 m.p., precum si a constructiei existente pe teren, aflate in proprietatea privata a municipiului 

Alexandria si in administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, situate in municipiul 

Alexandria, Blocul G, scara A, zona Modern, strada Ion Creanga, judetul Teleorman, pe durata existentei 

investitiei, pentru realizarea de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, pentru specialisti din sanatate; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a costurilor 

privind lucrarile ce urmeaza a fi suportate de Municipiul Alexandria din bugetul local, aferente 

obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii – specialisti din sanatate, situat in 

judetul Teleorman, Municipiul Alexandria – strada Ion Creanga Zona Modern, bl. G, sc. A”; 

 -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.                                                                                                      

                                                                                                      AVIZAT 

                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                            SECRETAR,                

                 Victor Drăguşin 

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru    

 

 

Alexandria, 

Nr. 1598  din 27 august 2014 

(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).   


