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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, luni, 29 august 

2016, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 1 din 21 iunie 2016 privind alegerea 

comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 privind organizarea 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017; 
 -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2016; 

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

2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la 30 iunie 

2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea mandatului unui membru si desemnarea altui membru 

imputernicit al Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PRIMALEX 

PROIECT TEL S.R.L  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 str. Libertatii, zona bloc F1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

costruite prin ANL, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unor locuinte construite prin ANL in 

municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria a unui teren situat in municipiul Alexandria, Sos. Turnu Magurele nr. 4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui imobil apartinand domeniului public 

de interes local al municipiului Alexandria, din centrala termica in imobil cu alta destinatie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea unor 

bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public Local „Directia 

Generala de Asistenta Sociala”Alexandria a unor spatii si bunuri apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, din cadrul obiectivului de investitii „Reabilitare  Adapost pentru familii, 

persoane adulte si copii aflati in dificultate in municipiul Alexandria”; 



 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea unui 

bun apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflat in administrarea S.C. 

APA SERV S.A.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care sunt in administrarea 

Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 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 dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 79; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor imobile apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situate in Str. Dunarii, zona Bl. L5; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public, in domeniul privat de interes local 
al municipiului Alexandria, a unor terenuri situate in Cimitirul „Sf. Alexandru”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire 

locuinta P+1E” municipiul Alexandria,  Str. HCC, nr. 81; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire 

locuinta P+1E” municipiul Alexandria,  Str. Muncitori, nr. 14A; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMIC 

CALOR SERV SRL pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  alegerea presedintelui de sedinta  al Consiliului local al 

municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 

 -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 __ august 2016 

(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).   


