
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, 25 

octombrie, 2017, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 

de zi: 

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

2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30 

septembrie 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul 

Sanitar Veterinar SRL Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Transloc Prest 
SRL Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR 

Administrare Imobile SRL Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Termic Calor 

Serv SRL Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia 

Strazilor Constructii Edilitare SRL Alexandria pe anul 2017; 

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

capitalului social al SC Administratia Strazilor SRL Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public al 
Municipiului Alexandria; 

 -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 2018; 

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

primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria pe anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 16, situata in blocul S1, sc. B, str. 

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



 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei din fondul locativ de stat al 

Municipiului Alexandria nr. 41 din blocul J130, sc.A, str. Independentei; 

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

al Municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 60, situata in blocul M9, str. Dunarii, municipiul 

Alexandria si schimbarea destinatiei acesteia, din locuinta sociala in locuinta de serviciu; 

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

Municipiului Alexandria, a unitatii locative nr. 1 situata in blocul F, str. Ion Creanga din Municipiul 

Alexandria; 

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

Municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 2 din blocul F, str. Ion Creanga din Municipiul Alexandria 

si schimbarea destinatiei acesteia din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al 

Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei unitati locative apartinand 
domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situata in blocul F, strada Ion Creanga; 

-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 dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat in Sos. Turnu Magurele, nr. 4, cu nr. cadastral 24956; 

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

interes local al municipiului Alexandria situat in str. Ciocan, cu nr. cadastral 22338; 

 - Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri care apartin domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria; 

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

– editia a III-a”, in Municipiul Alexandria; 

 -Petitii si interpelari. 

      Art. 2.- Prin grija Secretarului municipiului Alexandria 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 2017 

(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).   


