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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, miercuri, 24 februarie 2010, orele 17,00, in sala de sedinte a Consiliului 
Judetean Teleorman, cu urmatoarea ordine de zi:                                                                        
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele 
indreptatite sa primeasca locuinte sociale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele 
indreptatite sa primeasca locuinte convenabile; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a locuintelor 
convenabile situate in blocul F din strada Ion Creanga; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului local in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Teleormanul, 
pentru stabilirea cotizatiei datorate de asociati pentru anul 2010; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUZ – strada Sos. Turnu Magurele, 
nr. 136; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scutirea de la plata impozitului pe terenurile 
intravilane incadrate la alta categorie decat curti-constructii (gradini, vii, livezi etc.) 
afectate de inundatii in anii anteriori, cu repercursiuni in anul 2010, pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul de investitii „reabilitare strazi si trotuare in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu 
Universitatea VALAHIA pentru amenajarea unui teren in strada Sos. Turnu Magurele 
nr. 136;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului 
public de interes local Administratia Domeniului Public al municipiului Alexandria 
pentru activitatile de salubrizare; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea 
de maturat, spalat, stropire si intretinere a cailor publice desfasurata de serviciul public 
de interes local Administratia Domeniului Public a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea 
de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinere in functiune a acestora 
pe timp de polei sau inghet desfasurata de serviciul public de interes local Administratia 
Domeniului Public a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea licitatiilor publice pentru inchirierea bunurilor apartinand domeniului 
public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea bunurilor apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea licitatiilor publice pentru vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, 
catre CCIA Teleorman – Alexandria, a unui .spatiu apartinand domeniului public al 
municipiului Alexandria, situat in imobilul din strada Ion Creanga, nr. 54; 
 -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, nr. 304 – 308 – Piata Unirii; 
 -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 Libertatii, nr. 304 – 308 – Piata Unirii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu 
comercial apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in strada Libertatii, nr. 304 – 308 – pozitia nr. 11 din Piata Unirii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat pe 
strada Libertatii; 
 -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 
Potcoava nr. 4 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 Sos. Turnu Magurele, nr. 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona 
strand VEDEA; 
 -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, zona bloc 802; 



 -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, zona bloc I 23; 
 -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. 107 A, zona bloc B 3; 
 -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 
strada Cuza Voda nr. 119 A; 
 -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 
C-tin. Brincoveanu, nr. 40 A; 
 -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 
Dunarii, nr. 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la avalizarea unui bilet la ordin in vederea 
asigurarii platii combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populatie in 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul 
centralizat de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii S.C. APA CANAL S.R.L. 
Alexandria in S.C. ADMINISTRARE LOCUINTE S.R.L. Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 
 Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Secretariat  -  administrativ   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 Dragusin 
                                                                                                   Jr. Iulian Purcaru        
 
         
Alexandria, 
Nr  461 din 17 februarie 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).   
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