
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, marti, 31 mai 2011, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului 
Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al 
municipiului Alexandria pe anul 2010; 

- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2011; 

- Proiect de hotarare cu privire la inregistrarea municipiului Alexandria in 
Sistemul National Electronic de Plata on-line a impozitelor si taxelor utilizand cardul 
bancar; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare la Politia Locala Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui  mandat special, reprezentantului  
Consiliului  Local  al municipiului Alexandria,  in   Adunarea  Generala  a  Asociatiei  
de  Dezvoltare Intercomunitara ,,Teleormanul”,  pentru a aproba modificarea tarifelor 
pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, in sensul ajustarii acestora; 

- Proiect de hotarare cu privire la infiintarea unui punct de lucru in municipiul 
Alexandria, str. Cuza Voda, P.T. nr.1 pentru  S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE 
S.R.L.; 

- Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Actului Constitutiv al S.C. APA 
SERV S.A. Alexandria; 



- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de convietuire sociala 
in municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate privind 
instalatii interioare de incalzire “ Distributie pe verticala si orizontala a agentului termic 
la blocurile nr. 328 si 329 din municipiul Alexandria”; 

- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului 
Alexandria in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor 
mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TREMA SERV S.R.L., in vederea scoaterii din 
functiune, valorificarii si casarii; 

- Proiect de hotarare cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic 
General al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si casarea 
unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 
situat in str. Gheorghe Doja nr. 34A (lot 4); 

- 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in str. 1 
Decembrie, nr. 67 B; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in 
str.Libertatii, nr. 352; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in 
str.Dunarii, nr.115B; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in str. 
Bucuresti, nr. 90A; 

- 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 str. 
Dunarii, zona bloc G 103; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in str. 
Dunarii, nr. 135B ; 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului pubilc sau 
privat de interes local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 93 din 26.05.2010 
privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri 
din municipiul Alexandria; 



- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor amplasamente pentru depozitare 
deseuri rezultate din constructii; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor amplasamente pentru depozitare 
deseuri provenite de la animale; 

- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat 
de interes local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat 
de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in administrarea 
S.C. APA SERV S.A.; 

- Proiect de hotarare cu privire la transformarea Punctelor Termice nr. 3 si 5 in 
Centrale Termice; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de functionare a 
Clubului Pensionarilor; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
local al municipiului Alexandria in AGA la S.C. TREMA SERV S.R.L. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al S.C. TERMA 
SERV S.R.L. Alexandria in AGA la S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare 
S.R.L. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
local al municipiului Alexandria in AGA la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 
Alexandria; 

-Petitii si interpelari. 
           Art. 2.- Prin   grija   Serviciului   Cancelarie prezenta   dispozitie va fi   transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii si vor fi duse la 
indeplinire prevederile prezentei dispozitii.    
                      
                              PRIMAR,                                                             
                                                                                                                              
                          Victor Drăguşin                                                              AVIZAT 
                                                                                                    PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                                SECRETAR, 
 
                                                                                                            Jr. Iulian Purcaru    
Alexandria, 
Nr.         din       mai  2011 
 
 
 
(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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