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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, marti , 21 
decembrie 2010, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 
de zi:        
  -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2010; 
 - Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2011 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
             - Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -  Proiect de hotarare cu privire la stabilirea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare prestat de SC ALEXSAL PREST SA  Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea elementelor de identificare si a valorii de inventar 
ale strazii Bucuresti apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la reducerea pe perioada determinata a taxelor si tarifelor rezultate 
ca urmare a aplicarii HCL nr. 92/ 30.04.2009, modificata prin HCL nr 155/ 30.07.2010, pentru spatiile cu 
alta destinatie decat aceea de locuinta situate in municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje si copertine 
auto; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transformarea unei locuinte convenabile in locuinta de serviciu; 
             -Proiect de hotarare cu privire la avalizarea de bilete la ordin in vederea asigurarii platii 
combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populatie aferent perioadei ianuarie – martie 
2011; 
            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice facturata populatiei in 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes a 
unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat pe str. Cuza Voda, nr. 119 A;  
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Alexandru Ghica, nr. 1C;  
 -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. Bucuresti, nr. 92 A ; 
 -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. Libertatii, nr. 369; 



  -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. Dunarii, nr. 68; 
            -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei de “Parc Industrial” pentru terenul situat pe 
DE 70; 
             -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre SC TERMA 
SERV SRL Alexandria a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria in vederea construirii de centrale termice de bloc;  
             -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 
“Universitatea” Alexandria in vederea realizarii in comun a unor activitati de interes public local; 

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 
- 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. 

 
                                    

                                                                                                             AVIZAT 
                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                           SECRETAR,                
                 Victor Drăguşin 
                                                                                                      Jr. Iulian Purcaru 
 
 
 
            
  
Alexandria, 
Nr._______din ____ decembrie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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). 
 


