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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. (2) 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, 30 

ianuarie 2019, orele 14:00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 

de zi:    

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si 

de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului „ALEXANDRIA 

RECICLEAZA” , in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de 

Martisor pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 

bazelor sportive aflate in administrarea serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie 

termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece ianuarie 2019 – martie 2019, persoanelor 

singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in 

sistem centralizat in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria ca S.C. Parc Industrial S.R.L. sa beneficieze de ajutor de minimis sub forma 

facilitatilor  fiscale prevazute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea 

parcurilor industriale; 

 -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 modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 188/28.06.2017, privind 

darea in administrare catre Societatea Comerciala Piete si Targuri Alexandria SRL a locurilor de parcare 

cu plata din municipiul Alexandria infiintate prin H.C.L. nr. 1263 din 29 mai 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita catre Tribunalul Teleorman, a unui 

teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, 

zona Tribunalul Teleorman; 



 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dr. Stanca, zona bl. L28; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local 

din municipiul Alexandria a unei cote parti de teren aferente unitatii locative din bl. 209, str. Bucuresti 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 

a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

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

unui imobil situat in municipiul Alexandria, strada Agricultori, nr. 27 A; 

-Petitii si interpelari. 

       Art. 2.- Prin   grija Secretarului municipiului Alexandria 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. _________ din ___ ianuarie 2019 

(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). 


