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

ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de catre S.C. ADMINISTRATIA 

STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL de servicii juridice de consultanta, asistenta si 

reprezentare; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 

munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pe anul 2017;  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind 

atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si 

distributie a energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV 

S.R.L. 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 utilizarii excedentului municipiului Alexandria 

din anii precedenti, pentru anul 2017; 

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

fizice din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare, in vederea 

constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata „Parcul Industrial Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu Club Sportiv ATLETICO Alexandria in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Handbal si Federatia Romana 

de Baseball; 

 -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 prelungirea termenului contractual, care expira in cursul 

anului 2017, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si terenurile inchiriate, 

apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, pana la data 

de 31.12.2020; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 175/24.11.2016 cu 

privire la prelungirea termenului contractelor de inchiriere pentru terenurile inchiriate, destinate 

construirii de garaje si copertine; 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, nr. 107, cu nr. cadastral 20547; 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Cuza Voda, nr. 78B in CV 44, cu nr. 

cadastral 23233; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL nr. 

120/16.06.2009 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 

terenuri din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 19, 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 unitatii locative nr. 21 din 

blocul 704C, sc. A, str. Bucuresti; 

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

Martisor pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu Asociatia „TACEREA” Teleorman in vederea realizarii in comun a 

unor actiuni specifice persoanelor cu deficiente de auz; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, 

sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2017; 

 -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 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).  


