
 

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 joi, 17 

decembrie 2015, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 

de zi: 

 -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, zona bloc I24, in CV 81; 

 -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. Al Ghica nr. 107B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a 

unui imobil din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1 situata in 

incinta Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea, str. Ciocan; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 

municipiului Alexandria a unor bunuri mobile aflate in incinta „Complexului de Odihna si Recreere – 

Strand Vedea”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare a unor bunuri, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,  catre Serviciul Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanti 

pentru autovehiculele din parcul auto al Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta 

Sociala Alexandria, pe anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, ramase 

disponibile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui microbuz  cu destinatia 

transport elevi; 

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

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 135, zona Casa de Cultura; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea taxelor pentru desfasurarea activitatilor comerciale 

temporare in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului privind asocierea municipiului Alexandria, 

prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu structurile sportive din municipiul Alexandria pentru 

sprijinirea financiara de la bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza Proiect 

tehnic la obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1 Decembrie in Municipiul 

Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza Proiect 

tehnic la obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul 

cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica in Municipiul Alexandria”;  

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri, in anul fiscal 2016, pentru 

contribuabilii persoane fizice si juridice din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 

2015 din excedentul anului 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria pe cele doua 

sectiuni la 30.11.2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea categoriilor de persoane din municipiul Alexandria care pot 

beneficia de ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015, precum si a criteriilor si conditiilor de acordare a 

acestora; 

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

„Amenajare grup sanitar public zona Parc CEC Prefectura”; 

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

„Amenajare grup sanitar public zona Parc Cinematograf”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui cenzor la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE 

SRL; 

  -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Consiliul de Administratie al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC 

CALOR SERV SRL, pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL, pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL 

SANITAR-VETERINAR SRL  Alexandria, pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC 

PREST SRL, pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRIMALEX 

PROIECT TEL SRL pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului castigator si a finantarii acestuia de la 

bugetul local prin programul „Promovarea Sportului de Performanta”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al 

municipiului Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a 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 ___ decembrie 2015 

(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). 


