
 

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 miercuri, 29 martie 

2017, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA 
STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pentru anul 2017; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR 

SERV S.R.L. pentru anul 2017; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI 

ALEXANDRIA S.R.L. pentru anul 2017; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRIMALEX 
PROIECT TEL S.R.L. pentru anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST 
S.R.L. pentru anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL 
SANITAR-VETERINAR S.R.L. pentru anul 2017; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE 

IMOBILE S.R.L. pentru anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului 

public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru poulatie in sistem centralizat din 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de personal si a 

Regulamentului de organizare si functionare  ale Serviciului public local “D.G.A.S.” Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexelor nr. 1,2,3 la HCL nr. 154/24.10.2016 privind 

stabilirea regimului juridic al unor imobile din municipiul Alexandria, situate pe strada Ion Creanga; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al grupurilor 

sanitare publice din 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.  
                       PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                                            SECRETAR, 

                  Victor Drăguşin  

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru   

 
Alexandria, 

Nr. _________ din ___ martie 2017 
(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). 


