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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, vineri, 27 aprilie 2012, 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 I al anului 2012; 
 - Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2012; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara 
al municipiului Alexandria pe anul 2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare al Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei si a indicatorilor 
tehnico – economici pentru obiectivul „Amenajare peisagistica in zona de blocuri 200, 
municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu 
comercial modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in Piata PECO; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente pentru stationare 
taxi in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona 
Piata Peco, pozitia 2; 



 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona 
Piata Peco, pozitia 3; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Independentei nr. 48C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Dunarii nr. 218A, CV 90; 
 -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. 361A, CV 52; 
 -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 
1 Mai nr. 107D, CV 26; 
 -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. 100A, CV 52; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea „Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor identificate la nivelul municipiului Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea reactualizarii Planului Urbanistic 
General al municipiului Alexandria si a Regulamentului local de urbanism 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 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).   
 



 
 


