
 

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 

marti, 30 septembrie 2014, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului 

Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului 

de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in Municipiul 

Alexandria; 

           -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de personal, a organigramei si 

a statului de functii ale Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului 

Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea 

locuintei cu energie electrica pentru perioada noiembrie 2014- martie 2015, din bugetul 

local, in conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea 

locuintei cu gaze naturale  pentru perioada noiembrie 2014- martie 2015, din bugetul local, 

in conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea 

locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2014- martie 2015, din bugetul 

local, in conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

        



            -Proiect de hotarare cu privire la la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea  

locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2014- martie 

2015, din bugetul local, in conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie 

sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru 

obiectivul de investitii ,,Parcare supraterana centrala in zona blocului Modern” in 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investitii ,,Centrul multifunctional pentru tineri” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Unitatile de 

invatamant, Serviciile si Societatile din subordinea Consiliului Local, in vederea 

organizarii licitatiei pentru achizitia de energie electrica; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru 

obiectivul de investitii ,,Consolidare cladiri C1+ C14 Ferma Grup Scolar Agricol” in 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la cooperarea Municipiului Alexandria cu Austromed 

Holding SRL in vederea asigurarii participarii cetatenilor Municipiului Alexandria la 

cursul de conversie profesionala ,,Investitie in resursele umane, mai multe sanse la 

ocupare-INVEST din  cadrul Proiectului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013, cofinantat din Fondul Social European;  

         -Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 

privind aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in Municipiul Alexandria ; 

        -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind  rectificarea 

bugetului  Municipiului Alexandria cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata din 

unele venituri ale bugetului de stat; 

         -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului 

Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2014 ; 

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

Alexandria pe anul 2014 ; 

  -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.1772 din 24 Septembrie 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). 



 


