
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMAR

D I S P O Z I T I E

Priveste:  convocarea consiliului local al municipiului Alexandria in ședinta extraordinară,
convocată de îndata.

Primarul municipiului Alexandria avand în vedere:
-prevederileart.134, alin. (4) si ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

al Romaniei,
In temeiul prevederilor art.154, alin, (5) si ale art.196, alin (1), lit.b) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al Romaniei, Primarul municipiului Alexandria

D I S P U N E :

Art.1-Se  convoaca  consiliul  local  al  municipiului  Alexandria  in  ședintă
extraordinară,convocată  de  îndata  pentru  data  de  13.07.2022,  ora  16.00,  la  sediul  Clubului
Pensionarilor din municipiului Alexandria.

Art.2.-(1).Proiectul ordinii de zi a ședintei este cuprins in anexa care face parte integranta din
prezenta dispoziție.

           (2).Proiectele de hotarare înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinsc condițiile
prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Art.3.- Materilalele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primariei municipiului
Alexandria,  Biroul  Cancelarie  in format  letric  sau pe site-ul Primariei  municipiului  Alexandria (
www.alexandria.ro ) la rubrica ‘ proiecte de hotarari’ in format electronic.

Art.4.Proiectele  de  hotărari  au  fost  transmise  spre  avizare  comisiilor  de  specialitate  pe
domenii de activitate ale Consiliului Local.

Art.5.-Amendamantele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor
depune la Secretarul General al municipiului Alexandria pană cel târziu la data de 06.05.2022.

Art.6.-Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria ,prezenta dispoziție va fi
transmisă  Institutiei  Prefectului  –  Judetul  Teleorman  pentru  verificarea  legalitații  si  Secretarului
General al municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere în aplicare.

       PRIMAR, 
                                                                                                    CONTRASEMNEAZA,
 Victor Dragușin                                                                        PENTRU LEGALITATE,
                                                                                                   SECRETAR GENERAL,

                                                                                                   Alexandru-Răzvan  Ceciu

Alexandria,
Nr._______din  13 iulie 2022
(Sedintele  consiliului  local  sunt publice.  - Art.  138, alin.  1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al Romaniei).
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http://www.alexandria.ro/


             MUNICIPIUL ALEXANDRIA     
              PRIMAR                                                                       ANEXA LA DISPOZITIA 
                                                                                            Nr.________din 13 iulie 2022

Proiectul ordinii de zi:

-Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  documentației  tehnico  economice  la  fazele
D.T.A.C si P.T și aprobarea contribuției Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de
investiții ,,Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5’’, Municipiul Alexandria.
            -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de
asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin
Programul  National  de  Dezvoltare  Locala  ETAPA a  II-a  și  actualizarea  valorii  eligibile  pentru
finantare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat si a devizului general rest de executat
pentru  obiectivul  de  investitii  ,,  Reabilitare  cladire  Scoala  Gimnaziala  nr.  5”,  din  Municipiul
Alexandria, Judetul Teleorman.

-Petiții și interpelări;

PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN
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