
 
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 
miercuri, 30 iulie 2014, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu 
urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui membru in AGA la S.C. SERVICIUL 
SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea membrilor in AGA la S.C. PIETE TARGURI 
ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui membru in AGA la S.C. ALEXSAL 
PREST S.A. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor 
identificate la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru transportul urban de calatori, 
pe baza de bilet si abonament, la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 204/18.06.2014 privind 
aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici 
din cadrul Primariei municipiului Alexandria pe anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea cenzorilor la S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 
data de 30.06.2014; 
 -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 modificarea Anexei la HCL nr. 95 din 27.02.2014 privind 
aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei pentru 
realizarea unor obiective de investitii de interes local; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii manifestarilor dedicate Zilelelor 
municipiului Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane 
fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia „Tacerea” 
Teleorman-Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 
„Basket Game Canada” -  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 criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale 
pentru anul 2015 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de 
locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati; 
  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din 
fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2015 si constituirea comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati; 
 -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 unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in Str. Vedea, nr. 31; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 87/12.04.2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea domnului viceprimar Neacsu Ionut  in 
Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea racordarii retelei de distributie gaze naturale a 
comunei Poroschia la reteaua de distributie gaze naturale a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate 
apartinand municipiului Alexandria, administrate de Consiliul local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor imobile care apartin 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria din puncte termice in imobile cu 
alta destinatie; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul 
Alexandria si d-nul Memis Felix Martin, situate in strada Negru Voda, nr. 141A, respectiv strada 
Bucuresti nr. 50; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor 
bunuri din cadrul Fermei Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu”, apartinand domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in admnistrare si exploatare catre Serviciul Public 
de Interes Local Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala, a unor bunuri  imobile  
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de 
interes local a unor imobile situate in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Cuza Voda, nr. 117; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public de Interes 
Local Administratia Domeniului Public Alexandria  a unor bunuri apartinand domeniului public 
sau privat al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea concesionarii prin negociere directa a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in DJ 
Alexandria – Laceni – Statia Electrica, lot 1 ;  



 -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 unui mandat special, reprezentantului 
Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la ADI “Teleormanul” pentru a aproba 
primirea a trei noi membri in Asociatie, comune din judetul Teleorman, precum si pentru 
aprobarea stabilirii contributiei la patrimoniul Asociatiei si a cotizatiei pe care acestia o vor 
datora; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen de 25 de ani, catre 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Teleorman, a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta 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.  
                                                                                               
                      PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 
                                                                                                           SECRETAR, 
                 Victor Drăguşin  
                                                                                                        Jr. Iulian Purcaru    
 
 
Alexandria, 
Nr. ______ din ___ iulie 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). 


