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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 joi, 25 iunie 

2015, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

            -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 S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C.TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la reglementarea regimului juridic contraventional pentru oprirea, 

stationarea, parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria si accesul 

pe anumite sectoare de drum; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 

bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014, precum si a raportului privind auditarea 

situatiilor financiare intocmite la 2014, la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand 

domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul public de interes 

local  Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnul Stoica Nutu din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 32/12.02.2015 privind aprobarea 

principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul 

Alexandria in anul 2015; 

 -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 

2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor drepturi pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte 
eductionale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant de masa, de pe raza municipiului Alexandria ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica, zona bloc 715A 

(fost PT 2); 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pentru 

anul 2016, din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale 

pentru intocmirea listei de prioritati; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul 

locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2016 si constituirea comisiei de analiza a 

solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati; 

 -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 blocurilor L3-

L4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Carpati, nr. 19 B; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria catre Directia  Generala de Paza 

a Judetului Teleorman, serviciu public cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean 

Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare pe durata existentei constructiei, catre 

Tribunalul Teleorman, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe toata durata de viata a instalatiei 

electrice, catre S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A., a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice, 

aferente lucrarii „Alimentare cu energie electrica apartamente ANL zona Pepiniera II Peco, municipiul 

Alexandria, judetul Teleorman”, din cadrul obiectivului „Retele tehnico-edilitare, locuinte colective in 

regim de inchiriere-zona Pepiniera II Peco, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea unui teren, din domeniul privat al municipiului 

Alexandria, in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii – Zona 

Han Pepiniera; 

 -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 ___ iunie 2015 

 

(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). 


