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ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMAR

D I S P O Z I Ț I E

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară 

Primarul municipiului Alexandria având in vedere: 
-prevederile art. 134, alin (5)din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, 

cu modificările și completările ulterioare ,
-prevederile art. 149, alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României

cu modificările și completările ulterioare
În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art.196, alin (1), lit.b) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României cu modificările și completările ulterioare, Primarul 
municipiului Alexandria

D I S P U N E :

Art.1-Se convoacă consiliul local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară, pentru 
data de 06.07.2022, ora 14.00, la sediul Clubului Pensionarilor din municipiul Alexandria.

Art.2.-Proiectul ordinii de zi al ședintei este cuprins în anexa care face parte integrantă din 
prezenta dispoziție.

Art.3.- Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei municipiului 
Alexandria, Biroului Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei 
municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la rubrica ,, proiecte de hotărâri’ în format electronic.

Art.4.-Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și se vor 
depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de  06.07.2022.

Art.5.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria , prezenta dispoziție va fi 
transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului 
General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PRIMAR, Contrasemnează
Victor DRĂGUȘIN                                                                              pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan CECIU

Alexandria,
Nr._______din  01 iulie 2022
(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     ANEXĂ LA DISPOZIȚIA
PRIMAR Nr.              din 01 iulie 2022

Proiectul ordinii de zi:

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții, precum și 
numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției 
Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al 
Municipiului Alexandria pe anul 2022 efectuate prin Dispoziția Primarului nr. 1189/26.06.2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul 
Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Meștesugari, strada Dunării, Strada Fabricii și Șoseaua 
Turnu Măgurele”.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
“CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ,, PENNY,,- PARTER, CE INCLUDE CARMANGERIE 
CU PRODUSE DIN CARNE-BRINZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, 
AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADE SI PARCARE, TOTEM 
PUBLICITAR, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE 
SANTIER”.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “REALIZARE 
BAZĂ SPORTIVĂ”, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN”.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
“REGLEMENTAREA ZONEI FOSTEI U.M., ȘOS.TURNU MĂGURELE, NR. 4, MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN”.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, 
privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, 
județul Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din Municipiul Alexandria.

-Petiții și interpelări;

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN


