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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 luni, 22 

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

urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dizolvarii S.C. ALEXSAL PREST S.A. 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la 

obiectivul de investitii „Reabilitare cartier de locuinte din zona blocurilor 700 si 714 (Str. C-tin 

Brancoveanu - str.1 Mai - str. Al. Ghica)” in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana pentru politistii locali 

din cadrul Serviciului Politia Locala a Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Politiei Locale Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2015 pentru 

contribuabilii persoane fizice; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, 

zona bloc 715A, fost PT 2; 

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

local al unui teren din municipiul Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc 

F1; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, zona dig 

Vedea; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Al. Ghica, zona bloc 

109; 



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

Adapostului social temporar pentru familia domnei Oancea Mihaela din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 

2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 

pe anul 2014, din excedentul anului 2013; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria pe 

cele doua sectiuni pentru trimestrul al IV-lea 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 

anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 341/26.11.2014 privind 

asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. Piete 

si Targuri Alexandria SRL in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata 

PRIMALEX PROIECT TEL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie datorata de 

municipiul Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru 

fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria, pentru anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

„Realizare spatiu prezentare si desfacere flori C2, depozit C3, magazie C4 – parter”, municipiul 

Alexandria, Str. Cuza Voda, nr. 31; 

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

capitalului social al Societatii Comerciale Primalex Proiect Tel SRL 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. _________ din __ decembrie 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). 

 


