
 
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, 
miercuri, 17 decembrie 2008, orele 16,00, in sala de consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:            
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2008; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea fondului de premiere in limita a 5% din 
cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 si a criteriilor si cerintelor de utilizare a acestui 
fond in luna decembrie 2008; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati pentru contribuabilii 
persoane fizice in anul fiscal 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. 
Turnu Magurele nr. 12 bis; 
 -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, bloc L29, sc. C, parter; 
 -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 
Bucuresti nr. 75, bloc 711B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Soseaua 
Turnu Magurele nr. 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu 
comercial situat in Piata Unirii – hala parter – apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Libertatii, zona Intim, pentru 
realizare scara acces, etaj 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de tarife pentru inchiriere copertine; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD – locuinta P+1, strada Av. Al. 
Colfescu, nr. 47; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  Liceului A.I.Cuza Alexandria 
a cladirii Atelier Scolar; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui numar de 3 unitati 
locative din imobilul situat in municipiul Alexandria, strada Al. Ghica, nr. 121, 
Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Inspectoratul de Jandarmi Judetean 
Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei din locuinta sociala in 
locuinta convenabila situata in imobilul M9, ap. 29, municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente pentru stationare taxi 
si aprobarea taxelor aferente pentru folosirea acestora pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobare indicatori tehnico-economici SF+PT – 
Reabilitare Strand Vedea Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a personalului aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii al aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de ocupare a functiilor publice 
din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alexandria, Serviciul public 
comunitar de evidenta persoanei si al Politiei Comunitare a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru producerea, transportul si 
distributia energiei termice, in sistem centralizat din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea art. 1 si art. 3 ale H.C.L. 
nr. 108 din 14 septembrie 2007 privind asocierea municipiului Alexandria cu comunele 
Nanov, Poroschia, Tiganesti si Brinceni in vederea asigurarii si dezvoltarii serviciului 
public de transport local de persoane prin curse regulate in trafic urban si preorasenesc; 
 -Petitii si interpelari. 
 Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Secretariat  -  administrativ   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: 
                           Victor Dragusin                                                    SECRETAR,                
 
                                                                                                     Jr. Iulian Purcaru                
 
Alexandria, 
Nr  ____ din __ decembrie 2008 
 
 
(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).   
             
 
 
 
 
 



 
            JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
 
 
 

N  O  T  A 
 

cu propuneri  de modificare a ordinii de zi a sedintei 
Consiliului local din 17 decembrie 2008 

 
 
 

DE INTRODUS pe ordinea de zi:  
 
- proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati in vederea repartizarii locuintelor sociale 

in municipiul Alexandria; 
 - proiect de hotarare privind cedarea catre d-na. CIOBOTARU COSMINA a dreptului de creanta 
impotriva S.C. SAIFCAR S.A., in faliment, prin lichidator judiciar R.L.J. I.P.U.R.L., in valoare totala de 
20.496,59 lei; 
 - proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, in suprafata de 57,60 mp, situat in strada Cuza Voda, zona bloc V10 din municipiul 
Alexandria. 
 Precizez ca proiectele de hotarare de mai sus au fost prezentate si studiate la sedintele comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate din 15 si 16 decembrie 2008. 

 
 
 

PRIMAR, 
Victor Dragusin 
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