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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, 27 
martie 2009, orele 16,00, in sala de consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:                                                                 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la contractarea unui imprumut intern reprezentand transa a III-a din 
imprumutul aprobat prin HCL nr. 20/2007; 
 -Proiect de hotarare cu privire la instituirea unor masuri de asigurare a pazei culturilor agricole in 
anul 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea pasunatului si stabilirea taxei de pasunat si de gloaba 
pentru anul 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria pentru amplasare de panouri publicitare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 
apartinand domeniului public de interes local al  municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 
304-308 – Piata Unirii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in Piata PECO; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria pentru activitati comerciale; 
 -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 Al. Colfescu, parter bloc A8; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 123/2008 cu privire la 
stabilirea unor amplasamente pentru stationare TAXI; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietelor, 
targurilor si oboarelor din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractelor privind folosirea infrastructurii sistemului 
de iluminat public, distributiei energiei electrice si a protocolului de preluare a infrastructurii sistemului 
destinat exclusiv pentru realizarea serviciului de iluminat public;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului integrat de dezvoltare urbana al municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului „Sistem 
pentru managementul iluminatului public in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului „Sistem 
pentru managementul traficului rutier in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului „Sistem de 
supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in municipiul Alexandria”; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii  proiectului „Sistem pentru managementul 
iluminatului public in municipiul Alexandria’’; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii  proiectului „Sistem pentru managementul 
traficului rutier in municipiul Alexandria’’; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii  proiectului „Sistem de supraveghere in 
vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in municipiul Alexandria’’; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) 
pentru obiectivul de investitii „Reabilitare DN6, tronson Alexandria – Craiova, varianta de ocolire a 
municipiului Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului privind optimizarea circulatiei rutiere si a 
parcarilor in zona centrala a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea traseelor secundare pentru transportul public local de 
calatori cu microbuze, in regim de MAXI TAXI din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
serviciului public local A.A.S.P.S. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului 
serviciului public local C.T.D.T.D.M. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Modernizare strada Mircea cel Batran din municipiul Alexandria”, tronson cuprins intre 
strazile Sos. Turnu Magurele si Bucuresti; 
 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul „Reamenajare cartiere de locuinte din municipiul Alexandria”, Cartierul  „G”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2008 la S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului de folosinta a unui teren apartinand S.C. 
APA CANAL SRL 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.                          
 
 
 
 
  
                                PRIMAR,                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                           Victor Dragusin                                                    SECRETAR,                
 
                                                                                                     Jr. Iulian Purcaru                
 
 
Alexandria, 
Nr. 595 din 20  martie 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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