
 
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, 25 iulie 2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului 
Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului S.C. PIETE SI TARGURI 
ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social la S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea atribuirii contractului de delegare a 
gestiunii serviciului comunitar de utilitati publice de producţie, transport, distribuţie şi 
furnizare de energie termică în sistem centralizat in municipiul Alexandria prin licitatie 
publica deschisa; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Actului Constitutiv 
al S.C. ALEXSAL PREST  S.A. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al S.C ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII 
EDILITARE S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului 
local al municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la reducerea capitalului social al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a numarului de 
personal si a statului de functii ale Serviciului public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare a Complexului de odihna si recreere „Strandul Vedea”; 
  -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 intersectie cu strada Oituz; 
 -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  Inspectoratului Teritorial pentru calitatea semintelor si materialului 
saditor; 
 -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 bloc F1, scara C; 
 -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 modificarea si completarea HCL nr. 123 din 
17.12.2008 privind stabilirea unor amplasamente pentru stationare TAXI si aprobarea 
taxelor aferente pentru folosirea acestora pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea tarifelor pentru amplasarea 
echipamentelor de agrement in parcurile din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului 
privat de interes local a unor terenuri din municipiul 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 Str. 
Dunarii, nr. 54A, CV 80; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. 
Cuza Voda, zona bloc 711A, sc. B, CV 27; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. 
Carpati, nr. 19A, CV 49; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea manifestarilor prilejuite de  Zilele 
Alexandriei; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local pentru 
unitati de cult religios din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului 
Alexandria la data de 30 iunie 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a 
numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la finantarea din bugetul local al municipiului 
Alexandria a Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Al. D. Ghica” Teleorman in 



vederea alocarii de combustibil auto motorina necesar mobilitatii mijloacelor de 
interventie strict pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului anual de perfectionare 
profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei Municipiului Alexandria 
pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la completarea Anexei la HCL nr. 99  din 23 
august 2007 privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de „Cetatean de 
onoare al municipiului Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de 
consultanta, de asistenta si reprezentare pentru institutia publica de interes local Politia 
Locala Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 6 din 
31.01.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor 
cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 to in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului  de 
executie a lucrarilor de reabilitare si reparare  strazi in anul 2013 in municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a A.D.I. 
„TELEORMANUL” pentru a vota cu privire la  primirea de noi membri, contibutia 
acestora la patrimoniul Asociatiei si  cotizatia; 
 -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.  
                                                                                                     
                   PRIMAR,                                                                 Avizat pentru legalitate: 
                                                                                                          SECRETAR, 
               Victor Drăguşin  
                                                                                                        Jr. Iulian Purcaru    
 
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr.  1137 din  17   iulie 2013 
(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). 


