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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, marti , 30 
noiembrie 2010, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 
de zi:        
  -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2010; 
 - Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011; 
             - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte convenabile din municipiul Alexandria, in anul 2011; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria, in anul 2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea sediului social al S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE S.R.L. 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 Libertatii intersectie cu 
strada Bucuresti, zona bloc T4; 
             -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 Constantin Brancoveanu, 
zona Piata Unirii; 
 -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 nr. 304-308, zona 
Piata Unirii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca padure de agrement a Padurii Vedea din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii “Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” finantat din 
fonduri structurale;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale “Reabilitare 
adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii “Reabilitare cartier zona blocuri 700-714(str. Constantin Brancoveanu-str. 1 Mai-str. Al. 
Ghica)”; 



  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cumpararii de actiuni de la persoanele fizice – 
actionari la S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria; 
            -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Tarlaua 7, Parcela 27-29; 
             -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 Soseaua Turnu Magurele, 
nr. 2;  
             -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Culturala si de 
Binefacere DESTINY Alexandria;  
             -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Episcopia Alexandriei si 
Teleormanului; 
             -Proiect de hotarare cu privire la incetarea asocierii Municipiului Alexandria, prin Consiliul local 
al Municipiului Alexandria, cu S.C. LUXBA DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti; 
            -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 37/19.02.2008, privind darea 
in folosinta gratuita pe termen de 49 ani, catre Universitatea “Valahia” Targoviste a unor terenuri si spatii 
(Garnizoana Alexandria-Cazarma 902), apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria; 

- 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. 2269 din 23 noiembrie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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). 
 


