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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, joi, 
26 februarie 2009, orele 16,00, in sala de consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:                                  
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea d-lui. consilier Rinescu Marian ca 
membru in comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia 
copilului; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria 
pentru anul 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scutirea de la plata impozitului pe terenurile 
intravilane afectate de inundatii, pentru contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL 104/19.11.2008 privind inchirierea 
prin licitatie publica a unor terenuri pentru amenajarea de adaposturi pentru animale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la reabilitarea Centrului de zi pentru persoane varstnice 
din municipiul Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD privind construire Restaurant + spatii 
de cazare in strada Negru Voda nr. 100-102, din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD construire „Service auto 
SHOWROOM, imprejmuire si utilitati” pe DJ 504, Alexandria – Cernetu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la amenajarea targului pentru comercializarea 
autovehiculelor si a altor produse industriale second-hand in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, 
transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara 
stapan sau abandonate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea zonelor de interes comercial ale 
municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie 



decat aceea de locuinta si a terenurilor, apartinand domeniului public si privat de interes local 
din municipiul Alexandria, diferentiate pe zone de interes comercial; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 8 din 07.01.2009 
cu privire la aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri 
publice din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 107 B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului public de interes local, situate in strada Libertatii, nr. 304-308, Piata 
Unirii – platforma; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii 
comerciale apartinand domeniului public de interes local, situate in strada Libertatii, nr. 304-
308, Piata Unirii – parter hala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local, situat in strada Lupeni; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local, situat in strada Bucuresti, zona bloc 704; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local, situat in strada Dunarii, zona FRULEG; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea traseelor si statiilor de imbarcare/debarcare, 
altele decat autogara pentru transportul public de persoane in regim judetean si interjudetean; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria ca facand parte din categoria terenurilor ce pot fi 
atribuire conform Legii nr. 10/2001; 
 -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 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. 313 din 13 februarie 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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