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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. (2) 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 miercuri, 27 
iunie 2018, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2018; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea manifestarilor dedicate “Zilelor Municipiului 
Alexandria” 2018; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 
Euro Teleorman, pentru anul 2018; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara “Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2018; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare si reparatii la Scoala <Mihai Viteazu> 
inlocuire tamplarie exterioara, reabilitare termica fatade, reparatii invelitoare si imprejmuire incinta, 
amenajari interioare, amenajare exterioara teren de sport” in Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de 
investitii “Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu Program Prelungit nr. 10 in internatul Liceului 
Tehnologic Nicolae Balcescu” in Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de 
investitii “Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu Program Prelungit nr. 6” in 
Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 3 la Contractul de delegare 
a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 
Municipiului Alexandria catre SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, aprobat prin HCL 
nr. 66/31.03.2011; 
 - Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând 
domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria,  situată în blocul F, strada Ion Creangă; 
 - Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui imobil apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat in str. Independentei nr. 42; 
 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan, situat in zona EUROCAR SERVICE; 
 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local 
al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan , avand  avand nr. cadastral 25535 situate in zona 
SERVICE AUTO ICIL; 



 - Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor; 
 - Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând 
domeniului public de  interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor; 
 - Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poziţia 1; 
 - Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Viilor, nr. 15, cu nr. cadastral 25081; 
 - Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Viilor, nr. 15, cu nr. cadastral 25528; 
 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din  municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui imobil care apartine domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, din punct termic in imobil cu alta destinatie; 
 - 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 Soseaua Turnu Magurele nr. 
4; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 27, situată in blocul S1, 
sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr. 10, situata in blocul S4, 
sc.B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar de Transport Public 
local in municipiul Alexandria, a Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si 
functionare; 

-Petitii si interpelari. 
       Art. 2.- Prin   grija   Secretarului Municipiului Alexandria, 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 Drăguşin  
                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru   
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr. _________ din ___ iunie 2018 
(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). 


