
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, joi, 24 

noiembrie 2016, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 

de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de imbunatatire a eficientei energetice si a 

Strategiei de imbunatatire a eficientei energetice a Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2014-2023 si a 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) 2014-2023 a Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Unitatile de invatamant, 

serviciile si societatile comerciale din subordinea Consiliului local in vederea organizarii licitatiei publice 

pentru achizitia de energie electrica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria aferente semestrului I al anului scolar 2016-2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2016; 

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

2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la data de 

31.12.2016,  pentru terenurile inchiriate, apartinand domeniului public si privat de interes local al 

municipiului Alexandria, altele decat cele inchiriate pentru garaje, copertine si parcari; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractelor de inchiriere pentru terenurile 

inchiriate destinate construirii de garaje si copertine; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 123/29.04.2015 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului 
public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la data de 

31.12.2016, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte apartinand domeniului public si privat 

de interes local al municipiului Alexandria; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Dispensarului Scolar, situat in 

incinta Liceului Teoretic „Constantin Noica” str. Dunarii, nr.133; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului 

sarbatorilor de iarna pe raza municipiului Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 1, situata in blocul S1, sc.A, str. 

Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala de Locuinte; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea unui imobil, respectiv  teren cu suprafata de 7.700,00 

m.p., situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4, judetul Teleorman, din 

domeniul public al municipiului Alexandria in domeniul public al statului, in vederea darii in 

administrarea Ministerului Justitiei, pentru construire sediu Tribunalul Teleorman si Judecatoria 

Alexandria; 

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

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, nr. 107, 

bloc B9, sc.A, et. IV, catre Institutia Prefectului Judetul Teleorman; 

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

unui teren din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care fac obiectul contractului de 

delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 

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

municipiului Alexandria a unui teren cu destinatia loc de veci situat in Cimitirul „Sf. Alexandru”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinanad 

domeniului privat de interes local al municicpiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, zona bloc I 13; 

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

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Unirii, nr. 1A, in CV 6; 

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

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Unirii, nr. 1B, in CV 6; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local 

al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APA SERV S.A.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier al domnului STANCULEA ADRIAN ROBERT si declararea ca vacant a locului 

acestuia; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 

 -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.    

                                                                                                     

                                                                                                      AVIZAT 

                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                            SECRETAR,                

                 Victor Drăguşin 

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru    

 

 

 
 

 

 

Alexandria, 

Nr. _______  din __ noiembrie 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).   

 

 

 


