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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, 26 
noiembrie 2009, orele 17,00, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, cu urmatoarea ordine de 
zi:                                                                                                                                                                                
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2010 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor locuinte din „locuinta sociala” in 
„locuinta convenabila”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scutirea de plata majorarilor la chiriile pentru locuinte; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui PUD in strada Bucuresti nr. 166; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local  
a unor terenuri  din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 
a unor locuinte din zona bl. B8 si zona Modern; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unui teren situat in strada 1 Mai; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in incinta Liceului Constantin Noica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat pe DJ 504, Alexandria-Cernetu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, nr. 68, bloc 202, sc. 
C, ap. 42; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local, situat in Piata Unirii, lot 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local, situat in Piata Unirii, lot 2; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, bloc H2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 10; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 2 a HCL nr. 236 din 29 
octombrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirelor din 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 110/2009, privind 
amenajarea punctelor de precolectare a gunoiului menajer;  
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si casarea unor mijloace 
fixe, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea S.C. 
APA SERV S.A. Alexandria; 
 -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.                          
 
 
 
 
                                                                                                                     AVIZAT 
                   PRIMAR,                                                                    PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                                   SECRETAR,                
              Victor Dragusin 
                                                                                                                Jr. Iulian Purcaru                
 
 
 
Alexandria, 
Nr  2567  din 19 noiembrie 2009 
 
 
 
 
 
(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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