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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, luni, 21 
decembrie 2009, orele 17,00, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, 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 acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2010 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea persoanei care va tine registrul de evidenta a 
datoriei publice si registrul de evidenta a garantiilor locale ale municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor locuinte din blocul B8; 
 -Proiect de hotarare cu privire la completarea Programului multianual privind cresterea 
performantelor energetice ale blocurilor de locuinte din municipiul Alexandria;   
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea denumirii unei strazi din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea in administrarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria a unor utilaje de salubrizare de la Consiliul Judetean Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare intre Consiliul local al 
municipiului Alexandria si Centrul International Antidrog si pentru Drepturile Omului; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local 
al municipiului Alexandria in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul, pentru a 
aproba noul Regulament propriu al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din raza unitatilor 
administrativ-teritoriale membre ale asociatiei, precum si majorarea unor tarife pentru servicii conexe 
serviciilor de utilitati publice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 
municipiului Alexandria in A.G.A. a S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Retele tehnico-edilitare locuinte colective, zona Pepiniera II PECO”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la reducerea pe perioada determinata a taxelor si tarifelor rezultate 
ca urmare a aplicarii HCL nr. 24 din 26.02.2009 si HCL nr. 92 din 30.04.2009; 
 -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 terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in strada Merilor; 



 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru parcarea de autoturisme; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a spatiilor comerciale 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in Piata PECO; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, zona bl. 456; 
  -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 
apatinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat 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 Dunarii, nr. 281; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Gladiolei, nr. 2A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, zona Gradinita 4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Al. Colfescu, zona Gradina 
de vara; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui teren, cota parte 
indiviza, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Libertatii, zona bloc 328; 
 -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 Gh. Doja, nr. 35; 
 -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 Independentei, nr. 16; 
 -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 Al. Ghica, nr. 107C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de terenuri apartinand domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria si respectiv SC CANDRAS S.R.L. Alexandria, situate in 
strada Libertatii nr. 1 si nr. 1A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita pe termen limitat a unor 
terenuri apartinand domeniului public de interes local situate in strada Libertatii nr. 1 si nr. 1A catre S.C. 
APA SERV S.A. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 (trei) luni 
– ianuarie – martie 2009; 
 -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.                          
 
 
                                                                                                                     AVIZAT 
                   PRIMAR,                                                                    PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                                   SECRETAR,                
              Victor Dragusin 
                                                                                                                Jr. Iulian Purcaru                
 
 
Alexandria, 
Nr  2751 din 11 decembrie 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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