
 
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.   215/2001   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, joi, 28 februarie 2008, orele 16,00, in sala de consiliu a Primariei 
municipiului Alexandria, 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 modificarea si completarea HCL 20 din 
30.03.2007; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 106 din 
14.09.2007; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD Piata PECO; 
 -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 inchirierea prin licitatie publica a unor spatii 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in 
Piata Unirii; 

-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 Cuza Voda, zona bloc 701D; 

-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 Viilor, nr. 1 B; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat 
in strada Viilor, nr. 1-3; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea indicatorilor de performanta la 
Serviciul de iluminat public al municipiului Alexandria; 



-Proiect de hotarare cu privire la instituirea sensului unic pe unele tronsoane 
de strazi din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini al activitatii de 
colectare, transport, depozitare si valorificare a deseurilor voluminoase provenite de 
la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilate celor menajere 
(mobilier, deseuri de echipamente electrice si electrocasnice, etc.) din municipiul 
Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea caietului de sarcini al activitatii de 
precolectare, colectare si transport a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor 
toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special din 
municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
la obiectivul de investitii „Modernizare PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19 si 20 din 
municipiul Alexandria”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
la obiectivul de investitii „Modernizare retele termice secundare la PT 1, 2, 3, 5, 9, 
13, 14, 15, 19 si 20 din municipiul Alexandria’’; 

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru 
urmatoarele trei luni; 

-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, 
         Ing. Constantin Slabescu                                                                                      
           Jr. Iulian Purcaru                          
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr  ___ din ___ februarie 2008 
 
 
 

(Sedintele Consiliului local sunt publice.- Art. 42, alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata).         
 
 
 
 
 



              JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
 
 
 
 

N  O  T  A 
 

cu propuneri  de modificare a ordinii de zi a sedintei 
Consiliului local din 28 februarie 2008. 

 
 
 
 DE INTRODUS pe ordinea de zi  proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
contractarii unui imprumut intern reprezentand a doua transa din imprumutul 
aprobat prin HCL nr. 20/30.03.2007. 

 
 

PRIMAR, 
Ing. Constantin Slabescu 
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