
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, 26 noiembrie 

2014, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
„Extindere retea iluminat public prin pozare subterana in zona Pod Vedea, Soseaua de Centura si alimentare cu 

energie electrica Semnal de intrare in Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea suplimentarii cheltuielilor proiectului „Ferma Grup Scolar 

Agricol” finantat prin POR 2007-2013 Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de 
interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, 
universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, prin includerea cheltuielilor proiectului 

„Consolidare cladiri C1+ C14 Ferma Grup Scolar Agricol”, din bugetul local al Municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de 
stat din Municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2014-2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si 

artei pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului 
Alexandria, cu S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. in vederea constituirii societatii comerciale cu 
raspundere limitata PRIMALEX PROIECT TEL; 

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

domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii-Cupola; 

 -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 H.C.C. in zona intersectiei cu Strada Mircea cel Batran; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la data de 31.12.2014, 

pentru contractele de inchiriere aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand 

domeniului public si privat de interes local al Municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului Sarbatorilor de 
Iarna pe raza Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 
imobile din Municipiul Alexandria; 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea alipirii unor imobile care apartin domeniului public de interes 

local al Municipiului Alexandria, situate in strada Confederatiei nr. 8 si zona Centru Multifunctional pentru Tineret; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea alipirii unor imobile care apartin domeniului public de interes 

local al Municipiului Alexandria, situate in strada Al. Colfescu nr. 83 si 83 A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local 

al Municipiului Alexandria, situat in DJ 504 Alexandria-Cernetu; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocul F, 

str. Ion Creanga, care apartin domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Camera Agricola 

Judeteana Teleorman, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, 

situate in str. Constantin Brancoveanu, nr. 71; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999, privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Alexandria, judetul Telorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei locuinte convenabile situata in blocul 
F, strada Ion Creanga, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
Municipiului Alexandria a unor bunuri aflate in administrarea S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea transmiterii unor imobile, din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman, in 
domeniul public al Municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al Municipiului Alexandria; 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii imobilului nr. 27 din strada Gheorghe Doja preluat in 
proprietatea statului in baza  Legii nr. 112/1995, catre domnul Muresan Gheorghe; 
 -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 modificarea HCL nr. 141/31.10.2007 cu privire la infiintarea Comisiei de 

avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Biroului 
Dispecerat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL 
SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria pe anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI 

ALEXANDRIA SRL pe anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor 
de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 278/30.09.2014 cu privire la aprobarea de ajutoare 

lunare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2014-martie 

2015, din bugetul local, in conformitate cu OUG nr. 70/2011; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru familia doamnei Arsene Steluta-Simona din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 

temporar pentru doamna Stan Maria din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 

temporar pentru domnisoara Baiaram Nicoleta din municipiul 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.  

                                                                                               

                      PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 
                                                                                                           SECRETAR, 
                 Victor Drăguşin  

                                                                                                        Jr. Iulian Purcaru    
 

 
 

 
 
Alexandria, 

Nr. _________ din __ noiembrie 2014 
(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). 


