
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 de 

indata.   

 

 Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere: 

 -prevederile   art. 39, alin.(4) 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 de 

indata, marti, 18 septembrie 2018, orele 17,00, in sala de sedinte a Primariei 

Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii ,,CNI”S.A., a unui 

numar de 2 amplasamente si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului 

de investitii:Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de cultura in 

municipiul Alexandria, judetul Teleorman ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la insusirea documentatiei tehnice si economice 

pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de 

Cultura in municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea participarii in cadrul proiectului, de 

aprobare a indicatorilor tehnico economici/ a notei de fundamentare a investitiei, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a 

protocolului de asociere privind realizarea in comun  a unei achizitii publice 

ocazionale pentru proiectul ,,Achizitia de mijloace de transport public - autobuze 

electrice”, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de 

investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru 

toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea 

mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru 

atenuare, Obiectiv specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta 

de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul de 

proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, ca lider de parteneriat. 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea mutarii desfasurarii activitatii 

didactice din sediul Gradinitei cu Program Prelungit nr. 10 din str. Dunarii nr. 131 la 



sediul Gradinitei cu Program Normal nr.5 din strada Libertatii, nr.1 si la sediul 

Gradinitei cu Program Prelungit nr.6, din str. 1907, nr.45 din Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea mutarii desfasurarii activitatii 

didactice din sediul cresei “Peco” din str. Libertatii, nr. 5 la sediul cresei “Ion 

Creanga” din strada Ion Creanga, nr.31 din Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii anexei la HCL. Nr.284 din 

10.10.2017 cu privire la stabilirea modalitatii de gestiune a transportului public local 

de calatori, in municipiul Alexandria. 

           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.     

                                 

 

 

 

                                                                                                          Avizat 

                        PRIMAR,                                                            pentru legalitate: 

                                                                                                     SECRETAR,                

                   Victor Drăguşin 

                                                                                                  Jr. Iulian Purcaru    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _______ din ___ septembrie 2018 

(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).   


