
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 joi, 23 octombrie 2014, 

orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru doamna Iordache Paula din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru domnul Chiru Marian  din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru familia doamnei Bogdea Marcela din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 100/29.04.2013 privind acordarea de facilitati unor 

categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I, anul scolar 2014-2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria la 
30.09.2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 3/11.01.2011 cu privire la constituirea Comisiei 
locale de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de 

voluntariat sub autoritatea 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, zona bloc F6; 
         -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 Cuza Voda, nr. 17; 

         -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 Libertatii, zona Confort; 

         -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, zona bloc L 29, sc. C; 

         -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului 
public de interes local al Municipiului Alexandria, situate in strada Dunarii, zona bloc M2 ; 
        -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, zona bloc 901; 
        -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 Bucuresti, zona bloc 712B; 
        -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public 
de interes local al Municipiului Alexandria, situate in strada Bucuresti, zona bloc 701A; 

        -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual care expira in cursul anului 2014,  
pentru terenurile apartinand domeniului public si privat de interes local al Municipiului Alexandria; 

        -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului 
public de interes local al Municipiului Alexandria, pentru difuzare presa si marfuri complementare; 



 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in 
municipiul Alexandria catre S.C.TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria;  
 -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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 

imobile din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor 
imobile din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si domnul 
Memis Felix Martin si doamna Adir Cezarina, terenuri situate in Str. Negru Voda nr. 141A, respectiv Str. Bucuresti 

nr. 50; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat la intersectia strazilor Carpati cu Alexandru Colfescu, nr. A7a; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  schimbarea destinatiei unor imobile care apartin domeniului public de 
interes local al Municipiului Alexandria, din puncte termice in imobile cu alta destinatie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 

Public; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin negociere directa a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria,  apartinand domeniului privat al municipiului Alexandria situat in 

strada Fabricii, nr. 2 A in CV 101; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local 

al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 1A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca 
locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca 
locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Imprejmuire Cimitir Sf. Adormire, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

„Imprejmuire Cimitir Sf. Alexandru, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

„Imprejmuire Cimitir Sf. Vineri, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare 
capela Cimitir Sf. Alexandru, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului 

Alexandria 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.  

                                                                                               

                      PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                                           SECRETAR, 
                 Victor Drăguşin  

                                                                                                        Jr. Iulian Purcaru    
 
 

 
 

 
Alexandria, 
Nr. _________ din __ octombrie 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). 


