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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, 29 septembrie 
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 aprobarea statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
MANAGEMENTUL DESEURILOR TELEORMAN; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de 
evacuare a persoanelor care ocupa in mod abuziv locuinte din fondul locativ de stat; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii 
„Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii 
„Sistem ventilatie incalzire Piata Unirii” ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD pentru amenajarea sensului giratoriu la intersectia str. 
Dunarii cu str. 1 Decembrie; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUD pentru construire statie de asfalt, statie de betoane si corp 
administrativ, in str. Viilor nr. 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUZ pentru construire Hala asamblare ascensoare + service 
piese de schimb, pe E 70, km. 83 ; 
 -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 schimbarea destinatiei unor locuinte din bl. B8, din  locuinta sociala in  
locuinta convenabila; 
 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea de cabinete medicale in unitatile de invatamant din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr.95/2009, privind declararea ca bunuri apartinand 
domeniului privat de inreres local a unor unitati locative in vederea vanzarii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 
terenuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 137/17.07.2009 privind declararea ca bunuri 
apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului cu masuri referitoare la orarul de functionare al 
restaurantelor si al altor activitati si servicii de alimentatie publica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL 124 din 16.06.2009  privind  functionarea unei parcari cu 
plata pe str. C. Brancoveanu, tronson cuprins intre strazile Dunarii si C. Voda; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public 
de interes local, situat in strada Dunarii, bloc 401, sc. A, cu destinatia prestari servicii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public 
de interes local, situat in str. 1 Mai nr 107, bl. B3, sc. A, cu destinatia comert; 



 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in strada C. Voda, parter, bl. 711B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in str. I. Creanga, zona bl. 312; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in str. Bucuresti, zona cimitirului Sf. Alexandru; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in str. Dunarii, nr. 220 parter bl. 1603, sc. C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in str. Dunarii, nr. 220 bl. 1603, sc. D; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in str. Dunarii, nr. 51 zona bl. L5; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in str. Viilor nr. 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in str. Merilor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in strada M. Kogalniceanu, nr. 7-9; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in str. Bucuresti, zona DACIA  SERVICE; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea, cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat in str. Bucuresti, zona DACIA  SERVICE; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local, situat in str. 1 Mai, nr. 92A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local, situat in zona Service auto ICIL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 
KANAZAWA Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii ale C.T.D.T.D.M. 
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 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii si vor fi duse la indeplinire prevederile 
prezentei dispozitii.                          
 
 
 
                   PRIMAR,                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                                   SECRETAR,                
              Victor Dragusin 
                                                                                                               Jr. Iulian Purcaru                
 
 
 
Alexandria, 
Nr  2039 din 23 septembrie 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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