
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, 18 iulie 2012, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu 
urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului 
Alexandria pe cele 2 sectiuni: de functionare si de dezvoltare aferente trimestrului 2 din anul 
2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria 
pe anul 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabili persoane 
fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii programului de 
executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2012, in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al SC TRANSLOC PREST SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al SC SEVICIUL SANITAR VETERINAR SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al 
municipiului Alexandria in CA al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea folosirii in conditiile legii de catre SC TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria a sumelor reprezentand echivalentul 
dividendelor aferente anului 2006 apartinand asociatului unic Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA la SC ALEXSAL PREST SA Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la  HCL nr.16 din 29 februarie 
2012 cu privire la aprobarea regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si 
eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate 
pe teritoriul municipiului Alexandria si desemnarea ca operator SC ALEXSAL PREST SA 
Alexandria;  



 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 27 situata in 
blocul F, sc. A, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria in locuinta de serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor 
sociale pentru anul 2013 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din 
fondul locativ de stat pentru anul 2013 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de 
prioritati; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor 
comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii 
si intocmirea listei de prioritati; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 213/29.09.2012 cu 
privire la stabilirea elementelor tehnice ale imobilelor cu destinatia puturi, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, aflate pe teritoriul cadastral al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 279/21.12.2011 cu 
privire la stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile 
componente ale sistemului public de alimentare cu apa apartinand domeniului public al 
municipiului Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 27/29.02.2012 cu 
privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului Alexandria in proprietatea publica a 
statului si in administrarea reprezentantilor expropriatorilor a unor imobile afectate de lucrari 
de utilitate publica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei 4 la HCL nr. 65/31.02.2011 de 
stabilire a modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI SRL; 
 -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 
Libertatii, zona Crinul vechi; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria , in vederea parcarii 
autoturismelor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 
interes local a unor terenuri intravilane din municipiul Alexandria. 
 -Proiect de hotarare cu privire la privind constituirea comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public 
sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -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. 115 C, in CV 71; 
 -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 
Viilor , nr. 15 ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat pe str. 1 Mai, nr. 107 D; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat pe str. 1 Mai, nr. 107 F in 
CV 26; 



 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptinue a unui teren , 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat pe str. Dunarii, 
nr 147 B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de delegare a gestiunii pentru 
serviciul de salubrizare din municipiul Alexandria aprobat prin HCL nr. 184/30.08.2010; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrarea ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a 
obiectivului „TRONSON DN 6 – E 70 CUPRINS INTRE KM 85 +485 SI KM 85+993 SI KM 
86+128)” in vederea realizarii activitatilor de interes national european de catre Compania 
nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea componentei Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ) „SPATIU 
DEZMEMBRARI AUTO”-Alexandria, T20, P59; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia „Dai o 
Sansa „ centrul de zi „Sf Teodor Alexandria” in vedrea desfasurarii in comun a unor activitati 
cultural sportive; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asciatia Club 
Sportiv „Handbal” Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia de 
prietenie Romano-Franceza ROMFRA ALEXANDRIA in vederea desfasurarii in comun a 
unor activitati de calificare profesionala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria  Clubul Sportiv 
Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonelor unitare de incalzire cu energie 
termica (SACET) in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea consiliului comunitar consultativ la 
nivelul municipiului Alexandria. 
 -Petitii si interpelari. 
           Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Cancelarie prezenta   dispozitie va fi   transmisa 
Institutiei Prefectului - Judetul 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 __ iulie 2012 
(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).   
 


