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ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

PRIMAR 

D I S P O Z I T I E 

 

Priveste:convocarea consiliului local al municipiului Alexandria in ședința 

extraordinară  

  

Primarul municipiului Alexandria având in vedere: 

 -prevederile art. 134, alin. (3) lit. “b” , si ale alin (5)din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al României , 

In temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art.196, alin (1), lit.b) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ al României, Primarul municipiului Alexandria 

 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1-Se convoacă consiliul local al municipiului Alexandria in ședinta extraordinară, 

pentru data de 13.07.2020, ora 14.00, in sala de ședinte a Primariei municipiului Alexandria. 

Art.2.-(1).Proiectul ordinii de zi al ședintei este cuprins in anexa care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

           (2).Proiectele de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc 

condițiile prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

 Art.3.- Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primăriei 

municipiului Alexandria, Biroului Cancelarie, Sisteme de Management in format letric sau pe 

site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la rubrica ,, proiecte de 

hotărâri’ in format electronic. 

 Art.4.Proiectele de hotărâri au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate ale Consiliului Local. 

 Art.5.-Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula in scris si se 

vor depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de  

13.07.2020. 

Art.6.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria , prezenta dispoziție 

va fi transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității si 

Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

    PRIMAR,                                                                                                      
 Victor DRAGUȘIN                                                                          Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                          SECRETAR GENERAL, 

                  Alexandru Răzvan CECIU 

 

Alexandria, 

Nr._______din        iulie 2020 

 

 (Ședințele consiliului local sunt publice. - Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României). 

http://www.alexandria.ro/
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA      

              PRIMAR                                                                        ANEXA LA DISPOZIȚIA  

                                                                                                 Nr.________din ___ iulie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investitii ,,REABILITARE, AMENAJARE SI EXTINDERE PIATA AGROALIMENTARA, 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA JUDETUL TELEORMAN
,,  

în municipiul Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr.436/19.12.2019 privind aprobarea 

contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul  

Alexandria, pentru activitatea desfășurată în Clubul Pensionarilor și Direcția de Asistență Socială 

prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu privire la respectarea, garantarea 

și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice; 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului pentru amplasarea de mese, 

umbrele și mobilier urban pe raza municipiului Alexandria, cu excepția străzii Libertății; 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la 

Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în 

infrastructura de iluminat public, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Modernizarea 

sistemului de iluminat în Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman
,, 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a 

imobilului (teren și construcție) care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate 

publică de interes local al obiectivului de investiții ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 

Casa de Cultură Alexandria
,,
, derulată prin Compania Naționala de Investiții S.A.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUȘIN 


