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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, 
vineri, 31 octombrie 2008, orele 16,00, in sala de consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:                 
 -Proiect de hotarare privind desemnarea domnului consilier Tulpan Dumitru in 
comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public si 
privat, protectia mediului, realizarea lucrarilor publice. 
 -Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. 
Turnu Magurele, nr. 2 bis; 
 -Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea 
construirii de copertine auto; 
 -Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat catre Casa 
Corpului Didactic Alexandria, a unui spatiu situat in strada Constantin Brincoveanu; 

 -Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat catre Clubul 
Pensionarilor din municipiul Alexandria, a unui spatiu situat in Piata Centrala; 

-Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
S.C. LUXBA DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti in vederea construirii de locuinte si 
locuri de parcare in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de cooperare intre Consiliul local 
al municipiului Alexandria si Fundatia MISKA Alexandria; 

-Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de asociere intre S.C. TERMA 
SERV S.R.L. Alexandria si S.C. IN-DOR GRUP S.A. Iasi; 

-Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria in CA la S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria; 

-Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de acces al furnizorilor de retele de 
comunicatii electronice autorizati pe imobilele aflate in proprietatea publica a municipiului 
Alexandria;  



-Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei comune de dezvoltare economica 
intre municipiile Alexandria – Romania si Belene – Bulgaria; 

-Proiect de hotarare privind participarea municipiului Alexandria si Administratiei 
Regionale a districtului Veliko – Tarnovo in vederea stabilirii de instrumente si practici 
moderne pentru prevenirea riscului si dezastrelor naturale si a altor tipuri de crize de 
management; 

-Petitii si interpelari.  
 Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Secretariat  -  administrativ   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: 
                           Victor Dragusin                                                    SECRETAR,                
 
                                                                                                     Jr. Iulian Purcaru                
 
 
 
Alexandria, 
Nr. 2436 din 24 octombrie 2008 
 
 
 
 
 
 
 
(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).   
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