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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, 29 
octombrie 2009, orele 17,00, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, cu urmatoarea ordine de 
zi:                                                                                                                                                                                
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie 
termica furnizata in sistem centralizat din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada 
noiembrie – decembrie 2009 si ianuarie – martie 2010; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii 
„Implementarea serviciilor on-line catre cetateni, mediul de afaceri si automatizarea fluxurilor de lucru ale 
Primariei municipiului Alexandria”, finantat din fonduri structurale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale 
„Remodelarea si imbunatatirea fluxurilor informationale dintre primarie si unitatile de invatamant la 
nivelul municipiului Alexandria”, a cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile din bugetul local al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei locuinte din „locuinta convenabila” in 
„locuinta de serviciu”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor convenabile 
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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, a unor terenuri pe care au fost construite locuinte ANL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a 
unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Tr. 
Magurele – fosta cazarma a UM 01462, catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii de 
locuinte prin credit ipotecar; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
cimitirelor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. 151/2007, cu privire la darea 
in folosinta gratuita, Clubului Sportiv Scolar Alexandria a unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in zona PECO; 



 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 119/2009 privind aprobarea 
Regulamentului privind sanatatea populatiei si protectia mediului la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu – Crama - 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in Piata Unirii, – profil 
activitate alimentatie publica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui autocar marca YKARUS 
250; 
 -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 Bucuresti nr. 41; 
 -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 Negru Voda, nr. 152; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, nr. 4, fosta UM 01462; 
 -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 Crizantemelor nr. 4-6; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru inchirierea unor utilaje si a unor 
mijloace de transport, aflate in administrarea A.D.P. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unui bun situat in strada Vedea, zona Strand Vedea; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A. Alexandria, in 
vederea casarii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si casarea unor mijloace fixe 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea S.C. 
TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local cu Clubul Sportiv UNIVERSITATEA 
Alexandria pentru sustinerea activitatii de fotbal in sala la nivelul municipiului 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.                          
 
 
 
                                                                                                                     AVIZAT 
                   PRIMAR,                                                                    PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                                   SECRETAR,                
              Victor Dragusin 
                                                                                                               Jr. Iulian Purcaru     
 
            
 
Alexandria, 
Nr  2331 din 23 octombrie 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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