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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  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, 
marti, 16 iunie 2009, 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 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului privind sanatatea si 
protectia mediului la nivelul municipiului Alexandria; 
 -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 declararea ca bun apartinand domeniului privat de 
interes local si stabilirea destinatiei unui teren situat in zona blocurilor F din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui spatiu cu alta destinatie 
decat cea de locuinta, in locuinta de serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria a terenurilor pe care au fost construite locuinte din 
fonduri ANL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului 
Alexandria in domeniul public al statului a locuintelor construite din fonduri ANL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 107/22 mai 
2009 privind programul multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de 
locuinte din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la functionarea unei parcari cu plata pe strada C-tin. 
Braincoveanu, tronson cuprins intre str. Dunarii si Cuza Voda; 



 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea tarifelor practicate de S.C. APA SERV 
S.A.,Sucursala Alexandria, pentru serviciile de furnizare apa potabila, canalizare, epurare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 158/2007 privind 
aprobarea Regulamentului propriu al serviciilor de salubrizare din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui studiu de fezabilitate privind 
posibilitatea realizarii unei noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin 
valorificarea biomasei in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea statiilor de imbarcare/debarcare pentru 
transportul public de persoane in regim judetean si interjudetean; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru 
urmatoarele 3 (trei) luni; 
 -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  1266 din 09 iunie 2009 
 
 
 
 
 
(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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