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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 ,marti, 26 iulie 
2011, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria pe 
cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului al II-lea al anului 2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Filiala Teleorman a cadrelor militare in rezerva si retragere „ G-ral David 
Praporgescu”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Clubul Sportiv „Viitorul 003” in vederea realizarii unor actiuni specifice 
(fotbal) ; 
 -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 atribuirea in proprietate fara plata a unor locuri de veci in 
Cimitirul „ Sfantul Alexandru”, municipiul Alexandria, beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate de 
luptatori pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unor cenzori la S.C. ADMINISTRARE IMOBILE 
S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui imobil, apartinand S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 
 -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. 135A, C.V.68; 
 -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 H.C.C. nr. 162, lot 2/4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasarea de dozatoare de 
inghetata; 
 -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 1602, 
pentru amplasare panou publicitar; 
 -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. Negru Voda, zona Scoala nr. 2; 



 -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. Bucuresti, zona bloc 704 C-
cale acces; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in strada Libertatii 
304-308, Piata Unirii-cupola, poz. 33; 
 -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 _______ iulie 2011 
 
 
 
(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).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


