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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, 22 august 2012, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei 
Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii 
locali ai municipiului Alexandria si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea  indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul de investitie „Instalatii de incalzire si instalare centrala termica cu 
functionare pe gaz la Gradinita nr. 4 in Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea  indicatorilor tehnico-economici la 
obiectivul  „Reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN 6 (E70) in 
Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de 
consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare pentru Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la  HCL nr.10 din 26 
ianuarie 2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  
Alexandria in  Consiliile   de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar 
de stat din municipiul  Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 39 din 18 iulie 
2012 privind stabilirea zonelor unitare de incalzire cu energie termica (SACET) in 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea 
orelor de munca prevazute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 



 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de 
persoane pentru transportul public local de calatori; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta pentru 
persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea 
unor datorii la utilitatile de stricta necesitate, din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 la HCL nr.120 din 
31.10.2007 privind 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 a unor terenuri intravilane din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in 
strada Dunarii , nr. 380 A in CV 101; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in 
strada Viilor , nr. 15 A; 
 -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. 
Ion Creanga, nr. 55A in CV 84; 
 -Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea S.C. TERMA SERV SRL 
ALEXANDRIA ; 
 -Petitii si interpelari. 
           Art. 2.- Prin   grija   Serviciului   Cancelarie prezenta   dispozitie va fi   transmisa 
Institutiei Prefectului - Judetul 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 __ august 2012 
 
(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).   
 


