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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, miercuri, 21 
decembrie 2011, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea 
ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2012 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  modificarea HCL nr. 92/30.04.2009, privind aprobarea 
zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea 
spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si 
privat de interes local al municipiului 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 strada Dunarii, nr. 222, zona 
bloc 905; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Mihaita Filipescu, zona 
bloc G2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 41 situata in blocul 
L3, scara C, etaj 4, strada Dunarii, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de 
serviciu; 
 -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 auto; 
 -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 copertine auto; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
„Reamenajare si modernzirare Piata centrala din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din intravilanul municipiului 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 strada HCC nr. 162, lot 2/5 ; 
 -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 HCC nr. 179, lot 3/7 ; 
 -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 1 Mai, nr. 68C, Cv 53 ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe Strada Viilor nr. 2C, Cv 125;   



 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada, Alexandru Ghica, nr. 
148D, Cv 25; 
  -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Fratii Golesti, nr. 46A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, nr. 179, lot 3/4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011, privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru 
proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au realizat interventii pentru 
cresterea performantei energetice a acestora; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului 
Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din 
municipiul  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
local al municipiului Alexandria, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„TELEORMANUL”, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de asociati pentru anul 
2012; 
 -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 2011 
 
(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).   
 


