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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, 25 

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

zi: 

            -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria catre Judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul Public 

Local Directia Generala de Asistenta Sociala unui imobil, constructie C2, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, CV 52; 

 -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 unui amplasament pentru depozitarea temporara a  

deseurilor vegetale; 

 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea  unei constructii din 

cadrul imobilului situat in Str. Victor Antonescu, nr. 8, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria; 

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

municipiului Alexandria, a unui imobil situat in str. Dunarii, nr. 6C; 

 -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. Al Ghica nr. 107B; 

 -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. Cuza Voda nr.100B; 

 -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. Cuza Voda nr.100C; 

  -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. Dunarii, zona bloc I24, in CV 81; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea elementelor de identificare ale unitatilor locative din 

blocurile S1 si S4 situate in str. Dunarii, zona Sere; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1 situata in 

incinta Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea, str. Ciocan; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor imobile care apartin domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, poz. 15 bis,  

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii-Cupola; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice din 

Municipiul Alexandria in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari 

si locatari; 



 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la data de 31.12.2015, 

pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si privat 

de interes local al municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea  

activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate 

in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in 

vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu Asociatia  Copiilor si Adultilor cu Autism Teleorman  in vederea realizarii in 

comun a unor actiuni specifice persoanelor cu autism; 

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

„Amenajare grup sanitar public zona Parc CEC Prefectura”; 

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

„Amenajare grup sanitar public zona Parc Cinematograf”; 

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

„Magazie pentru depozitat materiale, zona Sere, Municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare  din 

cadrul Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 si a anexei nr.2 la Contractul de delegare a 

gestiunii catre S.C.Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria, aprobat prin HCL nr. 87/12.04.2011; 

 -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2015; 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar  de stat din municipiul Alexandria aferente semestrului I al anului scolar 2015-2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 

fizice si a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice; 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor 

serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii la nivelul 

Municipiului Alexandria; 

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

„Montare camere de supraveghere video in zonele periferice  Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul 

sportului si artei pe anul 2015; 

 -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. 2223 din 11 noiembrie 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). 


