
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, luni , 30 august 2010, 
orele 11,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi:        
  - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursablie interne in valoare de 
8.000.000 Ron;  
              -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 89 din 30 aprilie 2009 privind stabilirea 
zonelor unitare de incalzire pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) 
in municipiul Alexandria.                                                                                                                                                           
   -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 161 din 30 iulie 2010 privind Asocierea 
municipiului Alexandria cu SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL in vederea infiintarii SC ALEXSAL PREST 
SA; 
              -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 162 din 30 iulie 2010 privind asocierea 
municipiului Alexandria cu SC TERMA SERV SRL Alexandria in vederea constituirii societatii comerciale cu 
raspundere limitata SC ADMINISTRATIA STRAZILOR SI CONSTRUCTII EDILITARE SRL; 
              -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 164 din 30 iulie 2010 privind asocierea 
municipiului Alexandria cu SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria in vederea constituirii societatii comerciale 
cu raspundere limitata SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL; 
   -Proiect de hotarare cu privire la  stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si 
atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de salubrizare din municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” 
domnului profesor Onoriu Andreescu.  

- 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 Dragusin 
                                                                                                      Jr. Iulian Purcaru 
             
 
Alexandria, 
Nr. 1841 din 24 august 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). 
 


