
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 ordinara.             
 
 Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere: 
 -prevederile   art.   39,   alin.   (1)  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 
ordinara, miercuri, 10 martie 2010, orele 13,00, in sala de sedinte a Consiliului 
Judetean Teleorman, cu urmatoarea ordine de zi:                                                                        
 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea 
Serviciului public de interes local Administratia pietelor, targurilor, oboarelor si 
cimitirelor din municipiul Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la divizarea Serviciului public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea 
Serviciului public de interes local Administratia strazilor, constructii edilitare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal ale Serviciului public de interes local Administratia activitatilor 
sociale, protectie sociala Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal ale Serviciului public de interes local sanitar-veterinar al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2010; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 92 din 
30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial si a tarifelor pentru 



inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinte si a terenurilor din 
domeniul public si privat diferentiate pe zone de interes comercial; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la  
obiectivul de investitii „Reabilitare strada Tudor Vladimirescu tronson cuprins intre 
strada Negru Voda si strada Mircea cel Batrin in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la  
obiectivul de investitii „Reabilitare strada Libertatii tronson cuprins intre strada Ion 
Creanga si strada Bucuresti in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cumpararii infrastructurii sistemului 
destinat exclusiv pentru realizarea serviciului de iluminat public din municipiul 
Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 
 Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Secretariat  -  administrativ   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 Dragusin 
                                                                                                    Jr. Iulian Purcaru        
 
 
 
 
         
Alexandria, 
Nr  584.din 02 martie 2010 
 
 
 
 
(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).   
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