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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, 20 
aprilie 2016, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de 

zi: 

 -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 organigramei si a statului de functii la S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Construire 

locuinta P+1E”- municipiul Alexandria, str. Negru Voda, nr. 56; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Realizare 

locuinta P+1E”- municipiul Alexandria, str. Muncitori, nr. 11; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Transformare 

locuinta parter in locuinta P+M prin consolidare, extindere, supraetajare si desfiintare partiala” municipiul 

Alexandria, str. Potcoava, nr. 3”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 320/29.10.2015 cu privire la 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie 
ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2015-

2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea 

profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea 

profesionala a functionarilor publici din cadrul Serviciului public local DGAS Alexandria, pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2016 prin 

acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele 

scolare pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului 

Alexandria pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la data de 

31 martie 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor 
fonduri pentru unitati de cult religios din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obtinerea 
autorizatiei privind securitatea la incendiu – Cladire sediu Primaria municipiului Alexandria; 



 -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 inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii Hală, 

poz.1; 
 -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 Cuza Voda, zona bloc V7; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, zona bloc 

599; 

 -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 Bucuresti, zona Cimitir Sf. 

Alexandru; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita 

prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr.1, situata in blocul S2, sc. B, str. Dunarii, ramasa disponibila in 

municipiul Alexandria; 

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

unui teren din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil, apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 2J; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 213 D; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4, cu nr. cadastral 23262; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea pe perioada determinata a destinatiei unui spatiu care 

apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din spatiu cu destinatia invatamant 

gimnazial, in spatiu cu destinatia de activitate comerciala; 

 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri,  

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria si care fac obiectul contractului 

de delegare a gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL;  

 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui imobil, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 6C, lot 1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

municipiului Alexandria pentru lunile mai si iunie-partial 2016, pana la terminarea mandatului; 

 -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. _________ din ___ aprilie 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). 


