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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, 30 martie 

2015, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2015 in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea in anul scolar 2014-2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Scolar 
Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului de pescuit “Cupa 

Alexandriei la crap”- editia a III-a; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii festivalului de teatru scolar “Pauza de 

teatru” 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru unitati de cult religios din Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnul Chiru Marian din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru doamna Iordache Paula din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru doamna Babelea Mariana Gina din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru doamna Bogdea Marcela din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru familia doamnei Oancea Mihaela din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Reabilitare strada Libertatii tronson cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti”, in 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Reconfigurare trafic rutier si pietonal in zona centrala a municipiului Alexandria – pasaj rutier” 

in Municipiul Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Anvelopare si amenajari interioare Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului “Plan de mobilitate in municipiul 

Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii-Cupola, 

poz. 24; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 11; 

 -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 Libertatii pietonala, zona 

Piata centrala; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului de inchiriere pentru contractele teren 
parcare care expira in cursul anului 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat a unui bun mobil, 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Inspectoratul pentru 

Situatii de Urgenta „Al. D. Ghica” al Judetului Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua  Turnu Magurele -Baza Sportiva Peco-, 

catre Serviciul public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

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

local al unor terenuri din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria situat in str. Dunarii, zona Fruleg; 

 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea sistemului de radioficare si adresare publica al 

Municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la infiintarea retelei WI-FI pentru utilizare publica; 

 -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 ___ martie 2015 
(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). 

 


