
 
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, 27 februarie 
2014, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si 
reparare strazi in anul 2014 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, 
prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii ”Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea” municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 6/31.01.2007 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare 
de 3.5 to in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii ”Camin pentru persoane varstnice” in municipiul Alexandria, Str. Soseaua Turnu Magurele, nr 4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii ”Reabilitare, modernizare si extindere cu un corp nou Cantina Sociala” in municipiul 
Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 15; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare Adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” in 
municipiul Alexandria, finantat din fonduri structurale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei proprii a municipiului Alexandria la 
finantarea proiectului „Reabilitare Adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate”; 
 -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. Libertatii, zona Crinul Vechi – 
Hotel Parc; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul municipiului 
Alexandria; 
 -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, pozitia 3; 
  -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Teleorman 
– Alexandria in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 
Universitatea Alexandria in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 



-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 
2013-2014; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului de muzica usoara romaneasca 
„Festivalul Martisorului” Editia a II-a, in municipiul Alexandria;  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 
EuroTeleorman, pentru anul 2014; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, pentru anul 2014; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia 
Club Sportiv Baschet Teleorman- Alexandria, pentru anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 
Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local 
al municipiului Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru a 
vota cotizatia lunara datorata pentru anul 2014; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului 
Alexandria in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor  Alexandria;  

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 98/23.082007 privind asocierea Consiliului 
local al municipiului Alexandria cu Asociatia Sportiva Handbal Club Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 
Alexandria in AGA, in Consiliul Director si a cenzorului la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman-
Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 302 din 30 octombrie 2013 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie 
ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 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 strada Dunarii, nr. 276; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Episcopia 
Alexandriei si Teleormanului a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, nr. 4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la restituirea sumei de  984.685,45 lei din bugetul local al 
municipiului Alexandria catre S.C. PEFIN GENERAL PROD SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 
privind aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul 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.  
                                                                                                     
                   PRIMAR,                                                                 Avizat pentru legalitate: 
                                                                                                          SECRETAR, 
               Victor Drăguşin  
                                                                                                        Jr. Iulian Purcaru    
 
 
Alexandria, 
Nr. 314 din 19 februarie 2014 
(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). 


