
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  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, vineri, 17 
octombrie 2008, orele 16,00, in sala de consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:                                                      
 -Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local al domnului Tatu Nicolaie; 
 -Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local; 
 -Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local al domnului Oana Ovidiu; 
 -Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier local; 
 -Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2008; 

-Proiect de hotarare privind darea in administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din Romania – sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si 
Turismului din administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria a sectorului de drum 
national European DN 6 (E 70) cuprins intre km 85 + 485, al carui traseu traverseaza municipiul 
Alexandria pe strazile: strada Bucuresti tronson (intrarea in municipiul Alexandria dinspre Bucuresti 
– strada Al. Ghica), strada Al. Ghica tronson (strada Bucuresti – strada Dr. Stanca), strada Dr. 
Stanca tronson ( strada Al. Ghica – strada Dunarii) si strada Dunarii tronson (strada Dr. Stanca – 
iesirea din municipiul Alexandria spre Rosiorii de Vede), in vederea realizarii activitatilor de interes 
national de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.; 

-Proiect de hotarare privind interzicerea circulatiei pe strada Dunarii, Bucuresti si Libertatii 
(zona pietonala) a unor categorii de autovehicule si vehicule, in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria, strada Dunarii, zona Han – Pepiniera; 

-Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita pe durata executarii invetitiei a 
unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Dunarii, zona Han – Pepiniera catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii de 
locuinte, etapa 1 A; 

-Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita pe durata executarii invetitiei a 
unor terenuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Dunarii, zona Han – Pepiniera catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea construirii 
de locuinte, etapa 1 B; 

-Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 16/18 iulie 2008 privind stabilirea 
contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in activitatea asociatiilor de proprietari din municipiul 
Alexandria; 

-Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice care sa 
indeplineasca functia de administrator de imobile; 



-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal la A.A.C.P.S.; 

-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal la A.D.P.; 

-Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita, pe termen limitat – 25 ani, a 
spatiului situat la nivelul III al imobilului „Adapost pentru persoane aflate in dificultate” din 
municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 280 catre Directia Judeteana Teleorman a Arhivelor 
Nationale; 

-Proiect de hotarare privind stabilirea unui teren apartinand domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, ca facand parte din categoria terenurilor ce pot fi atribuite in conditiile 
Legii 10/2001, situat in municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 364. 

-Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local situat in strada Dunarii, bloc 1601, sc. E, parter; 

-Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu 
apartinand domeniului public de interes local, situat in Alexandria – Piata Unirii; 

-Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, 
bloc 1603, sc. A, parter;  

-Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, 
bloc L5, parter; 

-Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii unor amplasamente pentru stationare TAXI si 
a taxelor aferente pentru folosirea acestora; 

-Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 
Alexandria in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”; 

-Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de ocupare temporara a fortei de munca 
pentru dezvoltarea comunitatii locale in municipiul Alexandria – noiembrie – decembrie 2008; 

-Proiect de hotarare privind imputernicirea reprezentantului Consiliului local al municipiului 
Alexandria in AGA S.C. TERMA SERV Alexandria, in vederea asocierii  S.C. TERMA SERV cu 
S.C. IN-DOR GRUP COM SA Iasi pentru realizarea obiectivului „Modernizarea sistemului de 
alimentare cu caldura de la CT zona si punctele termice aferente, in municipiul Alexandria”; 

-Proiect de hotarare privind modalitatea de plata a energiei termice la apartamentele 
debransate de la sistemul centralizat; 

-Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 
Alexandria in CA al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria;  

-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. 2298  din 10 octombrie 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).  
 
 



         JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
 
 
 
 

N  O  T  A 
 

cu propuneri  de modificare a ordinii de zi a sedintei 
Consiliului local din 17 octombrie 2008. 

 
 
DE RETRAS de pe ordinea de zi: 
 
- proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier local al domnului Oana Ovidiu; 
- proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Grasu Petre-Petrica; 
- proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 
Alexandria in CA al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria. 
 
 
DE INTRODUS pe ordinea de zi:  
 
- proiectul de hotarare privind cooperarea Consiliului local al municipiului Alexandria cu Fundatia 
MISKA, in vederea realizarii proiectului „Orice copil are dreptul sa fie bine educat”; 
- proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„CT racorduri unitati de invatamant (Gr. Nr. 2, Gr. Nr. 7 si Gr. Nr. 11) din municipiul Alexandria). 
 
 Precizez ca proiectele de hotarare de mai sus au fost prezentate si studiate la sedintele 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 15 si 16 octombrie 2008. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Victor Dragusin 
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