
 

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, 20 august 2014, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu 

urmatoarea ordine de zi: 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, aflate pe raza municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei speciale investita cu competenta de 

a primi cererile si a verifica actele adresate de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii 

nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, 

trecute in proprietatea statului,  din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 87/12.04.2011 

privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii catre S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL 

Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 

Phoenix Alexandria in vederea sustinerii unor activitati sportive; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de tenis din 

incinta Parcului Padurea Vedea; 

 - 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. Dunarii, zona bl. L 29, 

sc. C; 

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

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, 

zona bl. M 2; 

 - 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. Dunarii, zona bl.     

F6; 

 - 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. Libertatii, zona 

Confort;  



 - 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. Cuza Voda, nr. 17; 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea unor imobile din domeniul public al statului 

si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si 

Tineret Teleorman in domeniul public al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului 

local al municipiului 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 preluarea unui imobil din administrarea Ministerului 

Mediului si Schimbarilor Climatice - Administratia Nationala „APELE ROMANE” IN 

ADMINISTRAREA Consiliului local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea incheierii unui act  aditional la Contractul de 

Credit nr. Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a 

conditiilor de tragere a creditului contractat de catre S.C. APA SERV S.A. in valoare de  

23.648.005 lei in vederea implementarii Proiectului Major de investitii „Reabilitarea si extinderea 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 2007-2013 si 

imputernicirea persoanei care va semna in numele autoritatii locale actul aditional; 

 - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 

Adapostului social temporar pentru domnisoara Dumitru Claudia din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 

Adapostului social temporar pentru doamna Anghel Elena din municipiul Alexandria; 

 -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. 1493 din 13 august 2014 

(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). 


