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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 vineri, 25 

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

            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze 

naturale, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, persoanelor 

singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie 

termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, persoanelor 

singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie 

electrica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, persoanelor 

singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 

2016, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru 

transportul public local de calatori in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de 

personal si regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Local „DGAS Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea „Ghidului solicitantilor” privind finantarea 

nerambursabila din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din 

municipiul Alexandria; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii unui garaj destinat 

parcarii unui autovehicul pentru deplasarea unui mijloc de transport al persoanelor cu handicap; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, zona bl. 1601; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, zona bl. K2; 

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

publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

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

publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Drum de Centura nr. 69; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor imobile care apartin domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, nr. 115 C in CV 71 si str. Dunarii, zona blocului 

I1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren care apartine domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, nr. 100 B; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea unui teren din domeniul privat in domeniul public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, nr.1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999, privind insusirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman; 

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

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona 

bl. M16, catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

„SCHIMBARE DESTINATIE BRASERIE IN LOCUINTA DE SERVICIU, EXTINDERE SI 

SUPRAETAJARE 1E LOCUINTA DE SERVICIU, EXTINDERE PARTER SERVICE AUTO” – 

municipiul Alexandria, str. Agricultori, nr. 36; 

 -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 aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
economici si a contributiei municipiului Alexandria, pentru Proiectul „Furnizare sisteme mobile de 

operare pentru retele de canalizare si utilaje” finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa 

Prioritara I – 2007-2013, beneficiar SC APA SERV SA Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria; 

 -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      septembrie 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). 


