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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, joi, 26 ianuarie 2011, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului 
Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii licitatiei publice privind 
realizarea obiectivului „Reabilitare trotuare in municipiul Alexandria” prin contract cu 
plata in rate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – 
economici pentru obiectivul „ Reabilitare strada Agricultori, tronson strada Dunarii – 
strada Mircea cel Batran”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului 
privat de interes local a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului 
Alexandria in proprietatea publica a statului si in admininistrarea reprezentantilor 
expropriatorilor a unor bunuri imobile, afectate de lucrari de utilitate publica; 
 -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 
Libertatii, nr.185A, Cv 51; 
 -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 
Dunarii, zona Fruleg ; 
 -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 
Dunarii nr. 281A, Cv 59; 



 -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 
Dunarii nr. 380A, Cv 101; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea ipotecarii unui teren intravilan 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe DJ 
Alexandria-Laceni, statia electrica 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local 
al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat 
preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirilor unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preturilor si tarifelor aferente 
serviciilor sanitar-veterinare practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR  
SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 
278/21.12.2012 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru 
proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au realizat 
interventii pentru cresterea performantei energetice a acestora; 
 -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        ianuarie 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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).   


