
 
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 
joi, 27 martie 2014, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu 
urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului 
Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente 
semestrului al II-lea al anului scolar 2013-2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 3/11.01.2011 privind 
constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru difuzare 
presa; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea 
parcarii autoturismelor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public 
de interes local a unor imobile din municipiul Alexandria; 
 -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 
HCC, zona bloc L2; 



 -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 
Dunarii, zona bloc M3, CV 75; 
 -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 
Bucuresti, zona bloc 713D, CV 27; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 
69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Alexandria; 
 -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 acordarea unor ajutoare de urgenta constand in 
produse alimentare, pentru veteranii de razboi din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului de 
pescuit „Cupa Alexandriei la crap”, editia a II-a;  
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. la A.D.I. „Teleormanul” pentru 
aprobarea Master Planului Revizuit al Judetului Teleorman, aferent proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014-2020; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. la APA SERV S.A. pentru 
aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare 
pentru S.C. APA SERV S.A.; 
 -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. 564 din 21 martie 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). 
 


