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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, 26 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 

grupurilor sanitare  publice din Municipiul Alexandria; 

           -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice, pana la ocuparea prin 

concurs a postului de consilier juridic, vacant la Serviciul Public de interes local Administratia 

Domeniului Public Alexandria;  

          -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata serviciilor 

acordate la domiciliul acestora; 
          -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Municipiului 

Alexandria; 

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

Municipiul Alexandria; 

           -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 numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria, aferent semestrului al II-lea, anul scolar 2016-2017; 

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

31.03.2017; 

          -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 

investitii ,,Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”; 

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

domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Turnu Magurele, 

zona bloc 597; 
           -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii intersectie cu strada 

Prof.  Ion Moraru; 

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

domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc I13; 

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

domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona magazinul 

Crinul vechi; 

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

a unor terenuri din municipiul Alexandria; 



-Proiect de hotarare cu privire la decararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 

din municipiul Alexandria a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria; 

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

local al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor nr.15, cu nr. cadastral 3726; 

-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, catre Scoala Gimnaziala „Stefan 

cel Mare” Alexandria; 

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

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 3A, 

catre Institutia Prefectului – Judetul Teleorman; 

-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 Alexandru Ghica nr. 2J; 
-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 Cuza Voda, nr. 78B, in CV 44; 

-Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Ansamblului folcloric ,,Florile Burnasului” al 

Municipiului Alexandria si aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare al acestuia; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV 

VIITORUL 003 ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite de 

Federatia Romana de Fotbal - Tenis CAJ; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV 

SCOLAR ALEXANDRIA structura Alexandria, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni 

stabilite de Federatiile Nationale Sportive in domeniu si Ministerul Educatiei Nationale; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „Teleormanul”, de a exercita atributiile de autoritate publica tutelara, in numele si pe 

seama Consiliului Local al Municipiului 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.    

                                                                                                     

                                                                                                      AVIZAT 

                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                            SECRETAR,                

                 Victor Drăguşin 

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru    

 

 

 

 

 

 

 
 

Alexandria, 

Nr. _______  din ____ aprilie 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).   


