
ROMANIA 
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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, luni, 17 
martie 2014, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de 
zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 66/31.03.2011 privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii  si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat al Municipiului 
Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de 
Investitii S.A. a terenului in suprafata de 3300 m.p., apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada 1907, nr. 60bis, pe durata construirii obiectivului „Sala de sport”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la  Constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 
publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unui loc de veci situat in 
Cimitirul „Sf. Alexandru” in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004;  
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Consiliului 
local al municipiului Alexandria in A.G.A. la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a aproba primirea a doi noi 
membri in Asociatie, comune din judetul Teleorman, precum si pentru aprobarea stabilirii contributiei la 
patrimoniul Asociatiei si a cotizatiei acestora; 
 - 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. 481  din 12 martie 2014 
(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).   


