
 

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 joi, 10 noiembrie 

2016, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea participarii U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind 

instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare S.F. pentru 

obiectivul de investitii “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Strand 
Vedea”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare S.F. pentru 
obiectivul de investitii “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Cresa Ion 
Creanga”, Municipiul Alexandria, strada Ion Creanga, nr. 31; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare S.F. pentru 
obiectivul de investitii “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Gradinita cu 

Program Normal nr. 5 si Cresa Peco”, Municipiul Alexandria, Str. Libertatii, nr. 3; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei proprii a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru 
implementarea proiectului “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Cresa 

Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei proprii a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru 

implementarea proiectului “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la 
Gradinita cu Program Normal nr. 5 si Cresa Peco”, in Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei proprii a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru 

implementarea proiectului “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Strand 

Vedea”, in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii „Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro - Dentara”, in Municipiul Alexandria, judetul Teleorman; 

 -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.  

                                      
              PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                                   SECRETAR, 

        Victor Drăguşin  

                                                                                                 Jr. Iulian Purcaru   

 
 

 
Alexandria, 
Nr. _________ din ___ noiembrie 2016 

(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). 


