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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, 24 

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

de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2016-2017; 

 -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 executiei bugetului local al municipiului Alexandria la 

30.09.2016; 

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

2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului „Miss Alexandria - editia aII-a”, in 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea „Festivalului de colinde si traditii / obiceiuri de iarna 

- editia a II-a”, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului „Mandru de Romania- Mandru de 

Alexandria” editia a II-a, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria, in anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria, in anul 2017; 

 -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. Bucucresti, zona bloc 805; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unor locuri de veci 

beneficiarilor Legii nr. 341/2004 in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public 

de interes local al municipiului Alexandria, catre unitati de invatamant preuniversitar de stat din 

Municipiul Alexandria; 

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

municipiului Alexandria unor bunuriaflate in incinta Pietei Centrale si in administrarea S.C. PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 



-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun imobil apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public „Directia Generala de Asistenta 

Sociala”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public 

de interes local al municipiului Alexandria, catreScoala gimnaziala „Alexandru Colfescu” situata in Str. 

Dunarii, nr. 292, Alexandria, judetul Teleorman; 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, Baza  Sportiva si de Agrement –Strand, 

zona Peco, nr. cadastral 22586; 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Independentei, nr. 48, nr. cadastral 22166; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc F6, CV 
83; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburant 

pentru cele doua autoturisme si a unei autoutilitare din dotarea Directiei Generale de Asistenta Sociala 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRIMALEX 

PROIECT TEL S.R.L. pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC 

PREST S.R.L. pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pe anul 2016; 

 -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 ____ octombrie 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).   


