
 
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  de  lucru  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 de lucru ordinara, vineri, 
18 iulie 2008, orele 16,00, in sala de consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:                                                                   

- Proiect  de   hotărâre   cu  privire  la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatelor unor consilieri locali si declararea ca vacante a locurilor de consilieri locali respective; 

- Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatelor unor consilieri locali; 
- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2008; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 

personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru ocuparea functiei de administrator 

public; 
- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui viceprimar al municipiului Alexandria, in 

comisia locala de fond funciar; 
- Proiect de hotarare cu privire la reactualizarea incadrarii terenurilor din municipiul Alexandria, 

pe zone, pentru plata impozitului pe teren; 
- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2009; 

- Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2009 pentru contribuabilii 
persoane fizice; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in activitatea 
asociatiilor de proprietari din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 141/2007 privind infiintarea comisiei de 
avizare a cererilor de organizare si desfasurare a adunarilor publice; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitare 
cladire de locuit blocul B 8; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitare 
cladire de locuit blocul 407; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reabilitare 
termica a blocului 202; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii Gradinita de copii, zona ANL - PECO; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „Campus Scoala de Arte si Meserii (SAM)” la Grupul Scolar Agricol Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de 
urgenta; 



- Proiect de hotarare cu privire la reactualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termica 
in municipiul Alexandria conform Programului „Termoficare 2006-2015  caldura si confort”; 

- Proiect de hotarare cu privire la majorarea capitalului social la S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Oportunitate privind infiintarea 
operatorului de servicii de apa si apa uzata in judetul Teleorman – S.C. APA SERV S.A.; 

- Proiect de hotarare cu privire la cooperarea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
Asociatia Patronala Alexandria 1997 pentru desfasurarea unor activitati comerciale; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 
Alexandria in AGA si respectiv CA si alegerea cenzorilor la societatile comerciale din subordinea 
Consiliului local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de amplasare mese, umbrele si 
mobilier urban pe strada Libertatii – pietonal; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 33 din 30 martie 2006 
privind aprobarea unor taxe si tarife; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal la Politia Comunitara a municipiului Alexandria; 

-  Petitii si interpelari. 
 Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Secretariat  -  administrativ   prezenta   dispozitie va fi   transmisa 
Prefecturii judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii si vor fi duse la indeplinire prevederile 
prezentei dispozitii.                          
 
 
 
 
                                PRIMAR,                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                                   SECRETAR,                
                           Victor Dragusin 
                                                                                                                Jr. Iulian Purcaru                
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr  ____ din __ iulie 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).   
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