
 
 

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, 18 iunie 2014, orele 10,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului 
Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 
TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 93/29.04.2014 privind 
asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu SC 
Piete si Targuri Alexandria SRL in vederea constituirii Societatii Comerciale cu 
raspundere limitata Termic Calor Serv ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati 
de cult religios din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 
Adapostului social temporar pentru doamna Lautaru Ioana din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Parcul 
Catedrala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor copertine, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea 
parcarii auti\oturismelor; 
 -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; 



 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 
69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Alexandria, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind concesionarea 
bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Directiei de evidenta a persoanelor ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 302/30.10.2013 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in consiliile de 
administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din minicipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 83/27.02.2014 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA, in 
Consiliul Director si a cenzorului la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman-
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  Aprobarea planului anual de perfectionare a 
functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  revocarea HCL nr. 136/29.04.2014 privind 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in zona Piata Peco, poz. 6; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  schimbarea din functia de viceprimar al 
Municipiului Alexandria a domnului consilier Popescu Dumitru Dan; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea din functia de viceprimar al 
Municipiului Alexandria a domnului consilier Oprea Eduard Laurentiu; 
  -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. 1043 din 12 iunie 2014 
(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). 
 


