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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.   215/2001   a   administratiei 
publice locale,  republicata; 
 In  temeiul  prevederilor  art. 68,  alin. 1 si ale art. 115, alin 1, lit. “a” din Legea nr. 
215 /2001 a administratiei publice locale, republicata, 
 
 

D I S P U N E : 
 

 Art. 1.- Consiliul  local al  municipiului  Alexandria, se  convoaca  in sedinta  
ordinara, marti, 29 ianuarie 2008, orele 16,00, in sala de consiliu a Primariei municipiului 
Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi:  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului 

Alexandria pentru anul 2008; 
 -Proiect de hotarare cu privire la utilizarea fondului de rulment al municipiului 

Alexandria in anul 2008; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unei scrisori de garantie in favoarea 

S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la contractarea unui imprumut intern reprezentand a 

doua transa din imprumutul aprobat prin HCL 20/2007; 
 -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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren 

apartinand domeniului privat de interes local, situat in strada Cuza Voda, parter 
bloc 711A; 

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local situat in DJ 504; 



-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local situat in strada Independentei nr. 48; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local situat in strada Viilor, zona SEMROM; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la 
obiectivul de investitii ”Amenajare sarpanta + CT Gradinita 9 Alexandria”; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor 
constructii si a terenului aferent, situate in Sos. Tr. Magurele, Universitatii 
VALAHIA Targoviste; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare de incalzire; 
-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea obiectului de activitate al  S.C. APA 

CANAL S.R.L. Alexandria; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare a Serviciilor de apa si canalizare din Aria Delegarii; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii de catre municipiul Alexandria 

a proiectului „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul 
Teleorman – Romania, Europae AID 119083/SV/RO, masura ISPA nr. 
2003/RO/16/P/PA/013-4”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordului de principiu de garantare partiala 
a imprumutului care va fi contractat de S.C. APA SERV S.A. Alexandria, necesar 
proiectului  „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul 
Teleorman – Romania, Europae AID 119083/SV/RO, masura ISPA nr. 
2003/RO/16/P/PA/013-4”; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru functia de membru in CA al S.C. TRANSLOC 
PREST S.A. Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitare strazi” in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reamenajare cartiere de locuinte” in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitare trotuare si intrari in curti” in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN 51” (str. 
Alexandru Ghica tronson Bucuresti-Mestesugari si str. Mestesugari tronson 
Alexandru Ghica – Dunarii) din municipiul Alexandria; 

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



numarului de personal ale Serviciului public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea fuzionarii, prin absorbtie, a S.C. EDILUL 
S.R.L. Alexandria cu S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului unui consilier; 

-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           
                                                                                                  
         Ing. Constantin Slabescu                                       SECRETAR,                                  
 
                                                                                       Jr. Iulian Purcaru                           
Alexandria, 
Nr. 86 din 22 ianuarie 2008 
 
(Sedintele Consiliului local sunt publice.- Art. 42, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata).         
 


