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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, 16 septembrie 2008, orele 16,00, in sala de consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:                 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unor consilieri in comisii de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei locale de ordine publica a 
municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local in 
comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar 
din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local in 
Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul 
Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la alegerea unui membru in Consiliul de 
Administratie al S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria si modificarea HCL nr. 
27/18.07.2008; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea preturilor de furnizare apa potabila si a 
tarifelor de canalizare, epurare prestate de S.C. APA SERV S.A. Sucursala Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru transportul public local 
de calatori prestat de S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la plata contributiei, sub forma de cotizatie, de 
municipiul Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, catre Asociatia 
Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, ca membru fondator; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea datei privind inceperea, respectiv 
intreruperea furnizarii energiei termice pentru incalzire in municipiul Alexandria; 



- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal la Politia comunitara a municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea strategiei locale privind accelerarea 
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice din municipiul Alexandria pentru 
perioara 2008-2013; 

- Proiect de hotarare cu privire la aplicarea la Programul national de imbunatarire a 
calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi si aprobarea contractarii finantarii; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor 
sociale din municipiul Alexandria pe anul 2008, constituirea comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte sociale si intocmirea listei de prioritati; 

- Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului 
Alexandria cu Clubul Sportiv Atletico Alexandria pentru sustinerea activitatii de baseball 
la nivelul municipiului Alexandria; 

- Proiect  de   hotărâre   cu  privire  darea in folosinta gratuita catre Palatul copiilor 
Alexandria, a imobilelor (cladiri si terenul aferent acestora) situate in municipiul 
Alexandria, strada Av. Al. Colfescu, nr. 18 si 20; 

- Petitii si interpelari.  
 Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Secretariat  -  administrativ   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: 
                           Victor Dragusin                                                    SECRETAR,                
 
                                                                                                     Jr. Iulian Purcaru                
 
 
 
Alexandria, 
Nr  ____ din __ septembrie 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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).   
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