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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 luni, 25 mai 2015, 

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

            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. ADMINISTRATIA 

STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. PIETE SI TARGURI 

ALEXANDRIA S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. TERMIC CALOR SERV 

S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de gestiune privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. SERVICIUL SANITAR-

VETERINAR S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului 

contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014 la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria; 

 -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 acordarea unui mandat special reprezentantului in AGA la 

S.C.TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria in vederea aprobarii incheierii contractului de ipoteca cu 

A.A.A.S. Bucuresti; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2015 in municipiul Alexandria; 

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

temporar pentru doamna Lautaru Ioana; 

 -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. Independentei, nr. 48; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat, in domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria, a unitatii locative nr. 3, bloc 404, str. Dunarii si schimbarea destinatiei acesteia din 

locuinta din fondul locativ de stat, in locuinta sociala; 

 -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 aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica nr. 213C; 



 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice 

privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice 

privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 92/31.10.2008 privind aprobarea 

Statutului 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 Bucuresti, nr. 77A, in 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 strada Libertatii, zona bloc 1612; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei unitati locative situata in blocul 

F, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si S.C. 

APA SERV S.A.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului 

public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de 

joaca din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 1/08.01.2015 privind stabilirea retelei 

unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2015-2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea 

profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  „Teleormanul” 

pentru a aproba primirea unui nou membru-comuna Calinesti; 

 -Proiect de hotarare cu privire la numirea unui supleant in adunarile generale ale Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru reprezentarea Consiliului local al municipiului Alexandria, 

cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta functie; 

 -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 asocierea Municipiului Alexandria cu Centrul Local F.R.I.E.N.D.S. 

(Faithful Respectful Intelligent Enthusiastic Noble Dynamic Scout) Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului 

Alexandria pe anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor fonduri 

pentru unitati de cult religios din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare 

de 24.000.000 lei; 

 -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 ___ mai 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). 


