
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, joi, 31 martie 
2011, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului acestuia; 

- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de Aur” prin 
acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului in municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de 
intocmire al documentatiilor necesare promovarii proiectelor de hotarari privind declararea imobilelor in 
domeniul public si privat al municipiului Alexandria, in vederea inchirierii, concesionarii sau vanzarii; 

- 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, a unor drumuri de exploatare din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 270/ 21.12.2010 privind stabilirea destinatiei 
de „ Parc Industrial „ pentru terenul situat pe DE 70 din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui teren situat pe 
E 70 Alexandria – Bucuresti, km 5, catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din 
Romania  in vederea realizarii investitiei „Varianta de ocolire a municipiului Alexandria”; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) „ Galerie comerciala 
– Alexandria, str. Bucuresti.”; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea veniturilor potentiale provenite din valorificarea 
bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unui 
familii; 

- Proiect de hotarare cu privire la functionarea unei parcari cu plata pe str. Al. D. Ghica, zona Sala 
Sporturilor - Stadion; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA 
S.R.L ; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, 
CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L ALEXANDRIA; 



- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR 
ALEXANDRIA S.R.L.; 

- Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu CSS Alexandria pentru 
sustinerea activitatii sportive de performanta la nivelul municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la atribuirea, in proprietate fara plata, a unor locuri de veci, in 
cimitirul „Sf. Alexandru” din municipiul Alexandria , beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate de 
luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 69/1999 privind insusirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 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 str. Al. Colfescu, zona bloc 301; 

- 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. Viitorului, nr. 72; 

-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. 1 Mai, nr. 107 B; 

- 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. 1 Mai, nr. 107 A; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, nr. 36; 

- 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. Bucuresti, nr 90A; 

- Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui imobil situat 
in str. Ion Creanga, zona modern, bl. E si F, catre Universitatea Bioterra Bucuresti; 

- Proiect de hotarare cu privire la declararea unitatii locative nr. 16, situata in blocul Social, scara 
A, etajul I, str. Al. Ghica, nr. 121, municipiul Alexandria, din locuinta sociala in locuinta de necesitate; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 268/21.12.2010 privind 
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 369; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 45/28.02.2011 privind 
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str.Dunarii, nr. 272A ; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, ca facand parte din categoria terenurilor ce pot fi atribuite conform Legii 
nr.10/2001, situat in str. Dunarii, nr. 364A;  

- 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,                                                             
                                                                                                                              
                     Victor Drăguşin                                                              AVIZAT 
                                                                                               PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                         SECRETAR, 
 
                                                                                            Jr. Iulian Purcaru    
 
         
Alexandria, 
Nr. 777 din 24 martie 2011 
 
(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).   
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