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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 miercuri, 28 

iunie 2017, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in municipiul Alexandria; 

 -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 avizului de principiu favorabil pentru modificarea 
intravilanului municipiului Alexandria in vederea reactualizarii PUG-ului; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea avizului de principiu favorabil pentru extinderea 

intravilanului municipiului Alexandria in vederea scoaterii din circuitul agricol a unor terenuri; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii „Modernizare zona veterani in Municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii obiectivului de investitii „Centrul Medical 

de Profilaxie Oro-Dentara” in „Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre 

Liceul tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria; 

 -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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Constantin Brancoveanu, 

zona bloc G1; 

 -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 Fratii Golesti, zona bloc 
1612; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea desfasurarii activitatii de vanzare cu ajutorul 

magazinelor ambulante tip bicicleta nemotorizata, pe strada Libertatii- tronson cuprins intre strada Ion 

Creanga si strada Bucuresti; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, Piata Unirii, poz. 

4; 

 -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, 

poz. 30; 



 -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, poz. 3; 

 -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 Piata Peco, poz. 5; 

 -Proiect  de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 323/23.10.2014 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat la nivelul municipiului 

Alexandria; 

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

municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV ABC JUDO ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Judo; 

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

municipiului Alexandria cu ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL ALEXANDRIA, in vederea 

sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului Sportiv al Federatiei Romane 
de Fotbal; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Cupa presei la 

pescuit” 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Cupa 

pensionarilor la pescuit” 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului 

Alexandria” 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr.118/31.05.2011 privind aprobarea 

Regulamentului de convietuire sociala in 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 pe strada Dunarii, zona Fruleg; 

 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unor locuri de veci 

beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre S.C. PIETE SI TARGURI 

ALEXANDRIA S.R.L. a locurilor de parcare cu plata din municipiul Alexandria infiintate prin HCL nr. 

163/29.05.2017; 

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

local al municipiului Alexandria, situat in Aleea Ciresilor, nr. 4, cu nr. cadastral 24495; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

municipiului Alexandria catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011; 

 -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 ____ iunie 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).   


