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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, 19 
decembrie 2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 
de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local 
al municipiului Alexandria in AGA la S.C. APA SERV SA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta cu titlu gratuit a unui teren de la SC TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL ALEXANDRIA catre Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare terenuri tenis Padurea Vedea, municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.3 la HCL nr. 74/28.09.2012 privind 
aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de personal si a Regulamentului de organizare 
si functionare al Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria, 
pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare la trimestrul IV 2013, pentru redimensionarea 
cheltuielilor in raport cu gradul de colectare al veniturilor; 

-Proiect de hotarere cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de 
dezvoltare pe anul 2013 din excedentul anului 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2014 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea comisiilor de jurizare a lucrarilor inscrise la Concursul 
“Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea”; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat la intersectia strazilor Libertatii cu 
Dunarii; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in strada Bucuresti, zona Cimitir Sf. 
Alexandru; 

 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor din cadrul 
“Programului de constructii locuinte pentru tineret” destinate inchirierii, in vederea intocmirii listei de 
prioritati; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite 
prin Agentia Nationala pentru Locuinte, aflate pe raza municipiului Alexandria; 
 -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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 
a unor bunuri mobile 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 DJ Alexandria-Laceni - Statia 
electrica 2, lot 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata, a unui bun aflat in stare de functionare, 
din patrimoniul municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in 
patrimoniul Camerei de Conturi Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala de 
Locuinte a terenului in suprafata de 343 m.p., precum si a constructiei existente pe teren, aflate in 
proprietatea privata a Consiliului local al municipiului Alexandria, situate in str. Ion Creanga, zona 
Modern, pe durata executiei investitiei pentru realizarea de locuinte pentru tineri destinate inchirierii;  
 -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. Bucuresti, zona bloc 712A, in CV 27; 
 -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. Ion Creanga, zona bloc A2, in CV 45; 
 -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 L6, in CV 74; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a municipiului 
Alexandria pentru perioada 2014-2020; 
 -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 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). 


