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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 

miercuri, 19 august 2015, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu 

urmatoarea ordine de zi: 

            -Proiect de hotarare cu privire la competarea Anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 privind 

aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea virarilor de credite bugetare de la un capitol la 

alt capitol al clasificatiei bugetare in cadrul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2015; 

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

local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si 

asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare Campus 

Universitar al Universitatii Valahia din municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita , pe termen limitat, a unui 

spatiu apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 

Libertatii, nr. 3A, CV 79, catre Institutia Prefectului Judetul Teleorman; 

 -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. Bucuresti, zona 

blocului T4; 

 -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. Dunarii, zona Fruleg, 

lot 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata, a unor bunuri apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in stare de functionare, din 

patrimoniul municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria, in patrimoniul Universitatii Valahia din Targoviste si administrarea Universitatii 

Valahia din Targoviste; 



 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata, a unor bunuri apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in stare de functionare, din 

patrimoniul municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria, in patrimoniul municipiului Turnu Magurele si administrarea Consiliului local al 

municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman; 

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

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

incinta Gradinitei nr. 5; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat intre str. Libertatii si str. 

Carpati, zona bloc L6; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria a  unitatii locative nr. 53,  bl. B7,  sc.C, str.  1 Mai, nr. 107 si 

schimbarea destinatiei acesteia din „locuinta din fondul locativ de stat” in „locuinta sociala”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru domnul 

Craciun Niculae, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru 

persoane varstnice dependente „Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman;  

 -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. 1602 din 13 august 2015 

 

(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). 


