
 
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, miercuri, 14 august 2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei 
Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a serviciului  
public de producere, transport si distribuţie a energiei termice in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului  de venituri si cheltuieli al 
S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria  pentru perioada 01.08.2013 - 31.12.2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului 
de Administratie al S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria pana la data de 
31.07.2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii la 
S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de inchiriere a 
autovehiculelor si utilajelor din dotarea S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea S.C. Administratia Strazilor 
Constructii Edilitare S.R.L. Alexandria operator al activitatilor de blocare, ridicare, 
transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor 
fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea de la S.C. ALEXSAL PREST S.A. 
Alexandria a bunurilor, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, care au facut obiectul contractului de delegare de gestiune nr. 
17076/03.09.2010; 



 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public de 
Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria a unor bunuri apartinand  
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului  de 
executie a lucrarilor de reabilitare si reparare  strazi in anul 2013 in municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice a 
obiectivului „Modernizare centrala termica la  Liceul Mircea Scarlat”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-
economice la obiectivul de investitii „Reabilitare cartier zona blocurilor  F-uri si I-uri in 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2013;  
 -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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. 
C. Brancoveanu, nr. 55bis, CV 67; 
 -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. 144B, CV 84; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea sediului Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului 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,                                                                 Avizat pentru legalitate: 
                                                                                                          SECRETAR, 
               Victor Drăguşin  
                                                                                                        Jr. Iulian Purcaru    
 
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr.  _______ din  _ august  2013 
(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). 


