
ROMĂNIA
JUDEȚUL  TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMAR

DISPOZIȚIE

Privește: modificarea Dispoziției nr. 1300/24.08.2020 privind convocarea Consiliului local 
al municipiului Alexandria în ședință extraordinară.

Primarul Municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:
- referatul nr. 18586/25.08.2020 al Biroului Cancelarie, Sisteme de Management;
- dispoziția nr. 1300/24.08.2020 privind convocarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria în ședință extraordinară;
- prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor administrative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 155, alin (1) lit. „a” si ale art. 157, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al României;
In temeiul prevederilor art. 196, alin (1) lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind  Codul 
administrativ al României

DISPUNE :

Art.I. Se modifică Art.1 din dispoziția 1300/24.08.2020 privind convocarea Consiliului local 
al municipiului Alexandria în ședință extraordinară și va avea următorul cuprins”

“Art.1-Se convoacă consiliul local al municipiului Alexandria în ședintă extraordinară, pentru 
data de 28.08.2020, ora 11.00, în Parcul Pădurea Vedea, în imediata apropiere a scenei, din municipiul 
Alexandria.”

Art.II. Prin grija Secretatului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi 
înaintată Instituției Prefectului - Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General 
al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PRIMAR,                                                                    Avizat pentru legalitate,
VICTOR DRĂGUȘIN                                       SECRETAR GENERAL,

Alexandru Răzvan Ceciu

Nr. ________ din ___ august 2020



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Biroul Cancelarie, Sisteme de Management
NR. 18586/25.08.2020

Aprobat
PRIMAR, 

Victor Drăgușin

REFERAT

Priveste : modificarea Dispoziției nr. 1300/24.08.2020 privind convocarea Consiliului local 
al municipiului Alexandria în ședință extraordinară.

Prin Dispozitia nr. 1300/24.08.2020 a fost convocat Consiliul local al municipiului Alexandria 
în ședință extraordinară pentru data de 28.08.2020 în curtea Catedralei Episcopale Sfântul Alexandru 
din municipiul Alexandria.

Deoarece Catedrala Episcopala Sfântul Alexandru din municipiul Alexandria va organiza in 
aceeași perioada spectacole religioare cu ocazia sarbătorii Sfântului Alexandru nu pot fi organizate mai 
multe evenimente in aceeași locație și aceeași perioada. Astfel se impune mutarea locului desfășurării 
ședinței extraordinare a Consiliului local din data de 28.08.2020.

Propunem modificarea Art.1 din dipoziția nr. 1300/24.08.2020 după cum urmează:
“Art.1-Se convoacă consiliul local al municipiului Alexandria în ședintă extraordinară, pentru 

data de 28.08.2020, ora 11.00, în Parcul Pădurea Vedea, în imediata apropiere a scenei, din municipiul 
Alexandria.”

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ al României și prevedirile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
se impune modificare Dispozitiei nr. Dispoziției nr. 1300/24.08.2020 privind convocarea Consiliului 
local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară.

Fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa emiteti o dispozitie in acest sens.

SEF BIROU,
Plosceanu Cristian


