
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 extraordinara.  

                        

 Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere: 

 -prevederile   art. 39, alin. (2) 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 extraordinara, vineri, 06 

noiembrie 2015, orele 12,00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 

de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati fiscale pentru contribuabilii persoane fizice 

si juridice din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la semnarea contractului de credit pentru investitii, a contractului de 

ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii publice locale si a contractului de 

ipoteca mobiliara intre CEC BANK SA si Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria catre Judetul Teleorman, prin CJ Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 

investitii „Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului „Mandru de Romania- editia I”, in 

municipiul Alexandria; 

 -Petitii si interpelari. 

 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 __ noiembrie 2015 

(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).   


