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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, joi, 12 
septembrie 2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea 
ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului  de executie a 
lucrarilor de reabilitare si reparare  strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 
gaze naturale pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul local, in conformitate cu 
prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, 
modificata si completata de OG nr. 27/2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 
energie electrica pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul local, in conformitate cu 
prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, 
modificata si completata de OG nr. 27/2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 
lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul 
local, in conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 
sezonului rece, modificata si completata de OG nr. 27/2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea amplasarii unor panouri 
publicitare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 4, situata in blocul 
200, sc. A, Str. 1 Mai, nr. 68, municipiul Alexandria, in locuinta de serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 8, situata in blocul 
103, sc. A, Str. Al. Ghica, nr. 148, municipiul Alexandria, in locuinta de serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la 
obiectivul de investitii „Amenajare parc tematic Tara Piticilor in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes 
local a unor imobile din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la revocarea partiala a HCL nr. 134/30.05.2013 cu privire la 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 
Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui imobil (spatiu si 
teren), apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Dunarii, 
nr. 140A, CV 84; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Fabricii, nr. 2B, CV 101; 
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unor locuri de veci, 
beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat, in domeniul public de interes 
local al municipiului Alexandria a unui bun imobil-teren, situat in Str.Libertatii, nr. 507, CV 19; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 5 din 30 ianuarie 2013 privind 
stabilirea retelei unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul 
scolar 2013-2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 6 din 31.01.2007 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai 
mare de 3,5 to in municipiul Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 
           Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Cancelarie 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: 
                                                                                                          SECRETAR, 
               Victor Drăguşin  
                                                                                                        Jr. Iulian Purcaru    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr.  _______ din  _  septembrie  2013 
(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). 


