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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, vineri, 21 decembrie 2012, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei 
Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul fiscal 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 
2013 pentru contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al 
municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente 
trimestrului IV al anului 2012, pentru redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul 
de colectare a veniturilor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul de investitii „Reabilitare termica a cladirilor de locuit, bl. 302, 303, 
307- str. Cuza Voda si bl. 328, 329-Str. Libertatii, din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
”REALIZARE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE” - Alexandria, tarlaua 11, 
parcelele A52 si A80 , tarlaua 9, parcelele A41  si A44; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. 
Bucuresti, zona bloc H1, pozitia 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. 
Bucuresti, zona bloc H1, pozitia 2; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu 
S.C. White Point S.R.L. Craiova in vederea desfasurarii activitatii de publicitate pe  
raza municipiului Alexandria; 
           -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 1 Mai, nr. 107H in CV 26; 
 -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 Dunarii, nr. 238B in CV 93; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in 
incinta Bazei Sportive si de Agrement STRAND ZONA PECO; 
 -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 Unirii, nr. 1A; 
 -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 Unirii, nr. 1B; 
 -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 2012 
 
(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).   
 


