
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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. (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 ordinara vineri, 24 august 

2018, ora 13,00, 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 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate 

juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 

2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la retragerea Municipiului Alexandria din Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara „ALEXANDRIA”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate si a achizitionarii in sistem 

leasing operational a 3 autobuze si 2 microbuze; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 60 din blocul B7, str. 1 Mai, nr. 107 si schimbarea destinatiei 

acesteia din „locuinta din fondul locativ de stat” in „locuinta sociala”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a obiectivului de investitii „Amenajare 

peisagistica Parc Padurea Vedea” apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 1 – Lista  la HCL nr. 

77/28.03.2018 privind  darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat de interes 

local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului 

Alexandria pentru urmatoarele trei luni;  

-Petitii si interpelari. 

       Art. 2.- Prin   grija   Secretarului Municipiului Alexandria, 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: 

                 Victor Drăguşin                                                                     SECRETAR,                   

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru   

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ august 2018 

(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). 


