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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 luni, 29 mai 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de 

functii ale Serviciului public de interes local „Administratia Domeniului Public Alexandria”;  

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

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului Anual de executie bugetara al municipiului 

Alexandria pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 125/11.05.2017 privind 

aprobarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL SRL 

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 Mircea cel Batran 

intersectie cu strada Av. Alexandru Colfescu; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 3, situata in blocul S1, sc. B, str. 

Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 11, situata in blocul S4, sc. B, str. 

Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 15, situata in blocul S4, sc. B, str. 

Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 16, situata in blocul S4, sc. B, str. 

Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 1, situata in blocul S4, sc. A, str. 

Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

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

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile 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 Soseaua Turnu Magurele, nr. 6; 

-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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Alexandru Ghica, nr. 207 Bis, lot 3; 

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

de interes local al municipiului Alexandria, din punct termic in imobil cu alta destinatie; 

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

municipiului Alexandria, a unui teren cu destinatia loc de veci, situat in Cimitirul Sf. Alexandru; 



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

municipiului Alexandria, a unui imobil situat in strada Constantin Brancoveanu, nr. 71; 

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

municipiului Alexandria, a retelelor de transport si distributie energie termica, neutilizate; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 101/30.03.2016 privind aprobarea 

Regulamentului privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 192/25.06.2015 privind aprobarea 

Regulamentului privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria; 

           -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la 

S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 

ale S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la 

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la 

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la 

S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la 

S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 

bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2016, precum si a raportului privind auditarea 

situatiilor financiare intocmite la 31.12.2016 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.; 

 -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 ____ mai 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).   


