
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, miercuri, 29 
aprilie 2009, orele 16,00, in sala de consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:                                                                     
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie a bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2008; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2009; 
 -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 terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUZ pentru remodelarea urbanistica a zonei cuprinsa intre 
strazile Bucuresti, Libertatii, 1 Mai si Dunarii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUZ privind realizarea unui bloc de locuinte in strada 
Libertatii, nr. 362-364; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in fosta Cazarma a U.M. 01462, catre 
O.C.P.I. Teleorman; 
 -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 Tr. Magurele nr. 2;  
 -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 Ion Creanga nr. 55 ; 
 -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 Cuza Voda – zona bl. 302; 
 -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 Dunarii zona bl. L12; 
 -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, zona bl. 100; 
 -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 Cuza Voda, nr. 103; 
 -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 Dr. Stanca, zona bl. L6; 
 -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 Bucuresti, nr. 63; 
 -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 Bucuresti, zona bloc 804; 



 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru chioscuri de difuzare a presei; 
 -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 – parter hala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Scolii Generale nr. 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona Bl.BM 3, parter ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor Carpati si Al. 
Colfescu; 
  -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Aleea Primaverii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 23/2009 cu privire la 
aprobarea zonelor de interes comercial si a tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea 
de locuinta si a terenurilor apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea „Programului de ocupare temporara a fortei de munca pe 
anul 2009” pentru dezvoltarea comunitatii locale, finantat din bugetul fondului de somaj si partial din bugetul 
local (pentru serviciile publice); 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 152/2006, 22 si 50/2007 cu 
privire la aprobarea amplasamentelor din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, pentru 
amenajarea punctelor de precolectare deseuri municipale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara TELEORMANUL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, dezafectarea si casarea unor mijloace fixe 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea licitatiei publice privind realizarea obiectivului 
„Modernizare PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19 si 20 din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea licitatiei publice privind realizarea obiectivului 
„Modernizare sistem furnizare agent termic primar de la CT zona la PT-urile din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonelor unitare de incalzire pentru modernizarea sistemului 
de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea statutului S.C. APA CANAL S.R.L. 
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  905  din  22  aprilie 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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