
 

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 luni, 16 mai 

2016, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii “Reabilitare cartier  zona blocurilor F-uri si I-uri, in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii “Imprejmuire cimitir Sf. Alexandru- Amenajari incinta Cimitirul Eroilor, in municipiul 

Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii “Reabilitare cladire laboratoare Liceul Tehnologic nr. 1 (fost Grup Scolar Tehnic), in municipiul 

Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului “Catalog electronic-Sistem electronic de 

management scolar“ in municipiul Alexandria; 

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

2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz.2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A - poz. 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A - poz. 3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Consiliului local pentru inchiriere spatii COMALEX 

pentru Directia economica, resurse umane, a D.G.A.S. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta constand in produse 

alimentare pentru elevii domiciliati pe raza municipiului Alexandria, care au fost diagnosticati cu 

tuberculoza pulmonara; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de 

prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate 

inchirierii, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 29, situata in bloc M9, sc. A, str. Dunarii, din municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului nr. 10000/23.05.2011, incheiat cu S.C. 
SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 84/30.03.2016 privind delegarea gestiunii  
serviciului pentru gestoionarea cainilor fara stapan din municipiul Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la Modificarea si completarea Capitolului III – Durata contractului- 

din contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a 

domeniului public si privat al municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, Anexa nr. 4;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. 

ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. 

PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. TERMIC CALOR SERV 

S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de gestiune privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. SERVICIUL SANITAR-

VETERINAR S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la  

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2015, precum si a raportului privind auditarea 

situatiilor financiare intocmite la 2015, la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la  

S.C. PRIMALEX  PROIECT TEL S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Centrul local 
F.R.I.E.N.D.S.(Faithful Respectful Intelligent Enthusiastic Noble Dynamic Scout) Alexandria in vederea 

realizarii in comun a evenimentului “ZIUA LUMINII”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 108/30.03.2016 privind aprobarea 

principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul 

Alexandria in anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului “Cupa 

pensionarilor la pescuit”;  

 -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 ___ mai 2016 

(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). 


