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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. (2) 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, 13 

iulie 2016, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 

Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 

Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la numirea unui supleant in adunarile generale ale Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru reprezentarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta functie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 
publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind concesionarea bunurilor domeniului public sau privat de interes local al municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 49/28.02.2011, privind 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri in municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 

a unor imobile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe perioada determinata de 10 ani, a 

unui spatiu apartiand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Centrul Judetean 

de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand 

domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes 
Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, zona bloc 1612, lot 1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 283/21.12.2009 cu privire 

la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale, apartinand domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria, situate in Piata Peco; 



 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al 

Municipiului Alexandria, a unitatii locative nr. 29 situata in bloc M9, sc. A, str. Dunarii din Municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 

domeniului puublic de interes local al municipiului Alexandria, situat in incinta Casei de Cultura, etaj 1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A – poz. 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A – poz. 3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc 714C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea parcarii autoturismelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public 

de interes local al municipiului Alexandria, catre Scoala gimnaziala nr. 7, situata in str. 1907, nr. 60 Bis, 

municipiul Alexandria, judetul Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, catre Liceul Tehnologic nr. 1, situat in str. Sos. Turnu Magurele, 

nr. 1-3, municipiul Alexandria, judetul Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pentru 

anul 2017 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 al municipiului Alexandria pe anul 2017 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 aprobarea criteriilor pentru stabilirea oridinii de prioritate in 

solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren si constructii 

apartinand S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., stiuate in Alexandria, str. Vedea nr. 31; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii la S.C. TR 

Administrare Imobile S.R.L.; 

-Proiect de hotarare cu privire la numirea si aprobarea mandatelor reprezentantilor Municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la numirea si aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Translor Prest SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 40/18.07.2012 privind 

infiintarea la nivelul municipiului Alexandria a CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV; 
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante la 

bugetul local al municipiului Alexandria datorate de catre debitorii persoane fizice si juridice in vederea 

publicarii; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea d-lui viceprimar Augustin Ioan, in Comisia Locala 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din municipiul Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de 

investitii Sarpanta Sala de Sport si Imprejmuire la Colegiul National Al. I. Cuza, in Municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de 

investitii Reabilitare, modernizare internat Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei “Plan de Mobilitate Urbana 

Durabila” 

 -Proiect de hotarare cu privire la numirea si aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2016 in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia DA-I O SANSA in vederea realizarii in comun a unor actiuni 

specifice persoanelor cu sindrom Down si alte dizabilitati; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la H.C.L. nr. 160/16.05.2016 privind 

aprobarea principalelor manifestari cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 

municipiul Alexandria in anul 2016; 

 -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.    

 

 

                                                                                                     

                                                                                                      AVIZAT 

                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                            SECRETAR,                

                 Victor Drăguşin 

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alexandria, 

Nr. _______  din __ iulie 2016 

(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).   


