
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, marti, 10 august 2010, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei 
Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi:                                                                
              -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Alexandria; 
              -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal al Serviciului public comunitar de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria; 
              -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal ale Serviciului public de interes local Politia Comunitara 
Alexandria; 
              -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal al Serviciului public comunitar local de Evidenta a Persoanelor 
Alexandria; 
             -proiect de hotarare cu privire la incetarea activitatii Serviciului public de 
interes local Administratia Strazilor, Constructii Edilitare Alexandria; 
             -proiect de hotarare cu privire la incetarea activitatii Serviciului public de 
interes local Colectare, Transport, Depozitare si Tratare Deseuri Municipale 
Alexandria; 
             -proiect de hotarare cu privire la incetarea activitatii Serviciului public de 
interes local Administratia Pietelor, Targurilor, Oboarelor si Cimitirelor Alexandria; 



             -proiect de hotarare cu privire la incetarea activitatii Serviciului public de 
interes local Sanitar Veterinar Alexandria; 
             -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii licitatiei 
publice pentru obiectivul de investitii „ Centrale termice si racorduri gaze naturale, la 
gradinita nr.1 si gradinita nr. 7 din municipiul Alexandria , prin contract cu plata in rate; 
             -petitii, 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 Dragusin 
                                                                                                    Jr. Iulian Purcaru    
 
 
           
Alexandria, 
Nr. 1761  din 06 august  2010 
 
 
 
 
(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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