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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, joi, 30 mai 2013, 
orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 39  din 18 iulie 2012 privind stabilirea 
zonelor unitare de incalzire cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 128/29.04.2013 privind stabilirea si 
reactualizarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile componente ale sistemelor publice de 
alimentare cu apa si energie termica apartinand domeniului public al municipiului Alexandria; 
 -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 2012 la S.C. TERMA SERV SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului  de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL 
Alexandria; 
 -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 2012 la S.C. TRANSLOC PREST SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului  de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR 
CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria; 
 -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 2012 la S.C. ALEXSAL PREST SA Alexandria; 
 -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 2012 la S.C. APA SERV SA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei pentru obiectivul „Infrastructura si utilitati in 
incinta fostei Unitati Militare din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea fondului de risc aferent creditului contractat de S.C. APA 
SERV S.A. cu garantie Consiliul local Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea folosirii stalpilor de iluminat public pentru montare fibra 
optica telefonie mobila si a tarifului pentru folosirea acestora; 
 -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. Dunarii, zona Statia 1 Mai; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 238/21.12.2009 privind 
inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situate in Piata Peco; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situate in zona blocurilor 200 si blocului A5 in vederea 
parcarii de autoturisme; 



 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 9/28.01.2011 privind constituirea Comisiei 
municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau 
privat 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 darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Uniunea Artistilor Plastici - Sucursala 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Dunarii, nr.68; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 107G, in CV 12; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 107F, in CV 12; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea din proprietatea publica a statului, prin Ministerul 
Tineretului si Sportului, in proprietatea publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria, a unor imobile situate in incinta Stadionului municipal Alexandria din Str. Al. Ghica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea din proprietatea publica a statului, prin Ministerul 
Tineretului si Sportului, in proprietatea publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria, a unui  imobil- Sala Polivalenta, situat in Str. Al. Ghica nr. 86-88; 
 -Proiect de hotarare cu privire la completarea Anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe 
apartinand domeniului privat al municipiului Alexandria, aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea de ajutoare pentru energia termica pentru perioada 
noiembrie 2013- martie 2014 in conformitate cu OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in 
perioada sezonului rece; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia pentru Comunitatea 
Rromilor pentru Europa; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia „TACEREA” 
Teleorman pentru organizarea in comun a unor activitati cultural-sportive si sociale; 

 -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. 824 din 22 mai 2013 
 
(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). 
 
 
 
  
 


