
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 ordinara.  

 
                  Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere: 
 -prevederile art. 39, alin. (1) 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 ordinara joi, 17 august, 2017, ora 

14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2017; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat 

de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. 587; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand  domeniului privat 

de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, zona bl. B6; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a unui 
teren din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2014-2020(2023) a municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de mobilitate Urbana a municipiului Alexandria;  
-Proiect de hotararare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „REALIZARE PARC 

INDUSTRIAL” municipiul Alexandria, DN 6 (E70), nr. cad. 23653, nr. cf. 23656; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „ZONA DE LOCUINTE 

INDIVIDUALE CU REGIM MIC DE INALTIME (maxim P+2E+M) SI PARCELARE TEREN” municipiul 

Alexandria, sos. Turnu Magurele nr. 4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de personal, organigramei, statului de functii si a 

Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 
Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului 

Alexandria pentru urmatoarele trei luni;  
 -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 ____ august 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).   

 
 
 


