
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.   215/2001   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 /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, 17 aprilie 2008, orele 16,00, in sala de consiliu a Primariei municipiului 
Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi:  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie a 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2007; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2008; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, 49 
de ani, catre Tribunalul Judetean Teleorman, a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei 3 (planul de situatie) la 
H.C.L. nr. 137/2007 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Viilor nr. 15; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei 3 (plan de situatie) la 
H.C.L. nr. 138/2007 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Viilor, nr. 15 A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 81/2007 privind 
aprobarea declararii ca bunuri (teren si constructii) apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria – ferma Grupului Scolar Agricol, strada 
Dunarii nr. 2;;  
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri 
care fac parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, cu 
destinatia panouri publicitare; 



 -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 Bucuresti nr. 94 – parter bloc 221; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu un teren apartinand 
unui agent economic privat, situat in strada Dunarii, nr. 107 (zona blocurilor I 1 – I 2); 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren si constructie, situate 
in strada Gh. Doja nr. 1 (sediu A.D.P – Salubritate); 
 -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. Ghica, zona 1 C;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamenului de organizare si 
functionare a Serviciului public de interes local C.T.D.T.D.M. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul „Modernizare strada Potcoava din municipiul 
Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local 
in AGA si respectiv CA ale S.C. APA SERV S.A. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al 
municipiului Alexandria”; 
 -Petitii si interpelari 
 Art. 2.-  Prin   grija  serviciului  Secretariat  -  administrativ  prezenta  dispozitie  
va  fi transmisa Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii si vor fi 
duse la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.                          
 
 
 
 
                    PRIMAR,                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE               
                                                                                                    SECRETAR, 
         Ing. Constantin Slabescu                                                                                        
 
                                                                                                Jr. Iulian Purcaru                         
 
Alexandria, 
Nr  ___ din ___ aprilie 2008 

 
 
 
 
(Sedintele Consiliului local sunt publice.- Art. 42, alin. 1 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare).         

 
 



 

              JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
 
 
 

N  O  T  A 
 

cu propuneri  de modificare a ordinii de zi a sedintei 
Consiliului local din 17 aprilie 2008. 

 
 
 
DE INTRODUS pe ordinea de zi  proiectele de hotarare cu privire la: 
 
- declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri 
din municipiul Alexandria; 
- aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitare Grup Scolar Agricol si Ferma Grup Scolar Agricol (SAM)”. 

 - aprobarea Raportului de gestiune, a Raportului cenzorilor, a bilantului contabil 
si a contului de profit si pierdere pe anul 2007 la SC APA CANAL S.R.L. Alexandria; 
 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 la SC APA CANAL 
S.R.L. Alexandria. 
 - modificarea HCL nr. 61/2008 prin care s-a aprobat destinatia unui teren situat 
in Sos. Turnu Magurele, zona Sala sport, ca piata agroalimentara, cu caracter 
provizoriu; 
 Precizam ca proiectele de hotarare de mai sus au fost prezentate si studiate la 
sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 15.04.2008. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Ing. Constantin Slabescu 
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