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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, miercuri, 
31 octombrie 2012, 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 
2012; 
           -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului 
Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului III al anului 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Grupului de Lucru Local pentru problemele 
romilor, la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la instituirea sensurilor de circulatie pe unele tronsoane ale 
strazilor 1 Mai si Libertatii in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor utilizate pentru prestarea serviciilor de 
salubrizare si deszapezire efectuate mecanic si manual in municipiul 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 acordarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele singure 
si familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la utilitatile de stricta 
necesitate, din municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2013; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2013; 
            -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 Dunarii nr. 220, zona 
bloc 901; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele nr. 2B; 
  -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri intravilane din municipiul 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 strada Dunarii, nr. 140A, CV 
84; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Dunarii, nr. 230B, CV 
91; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, Directiei Judetene pentru 
Cultura si Patrimoniul National Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI Alexandria SRL;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 279/21.12.2011 privind 
stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile componente ale 
sistemului public de alimentare cu apa apartinand domeniului public al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea de la SC TERMA SERV SRL  Alexandria a unor 
bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, care au facut obiectul 
contractului de concesiune nr. 10882/23.09.2003; 
         -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor materiale 
rezultate in urma demolarii unui imobil – Fantana publica – situat in municipiul Alexandria, Parc 
cinematograf;  
         -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 ___octombrie 2012 
(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).   
 


