
 

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, 26 februarie 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 256/20.08.2014 

privind aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de tenis din incinta Parcului Padurea Vedea; 

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

temporar pentru domnul Stanescu Anghel din municipiul Alexandria; 

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

temporar pentru familia domnului Neagu Gigi din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea numarului de locuri la Cantina de ajutor social a 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei 

de Evidenta a Persoanelor Alexandria; 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului de muzica “Festivalul martisorului 

editia a III-a 2015”, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii festivalului de teatru scolar “Pauza de teatru” 

2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur” 2015 prin 

acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia Club 

Sportiv Baschet Teleorman, pentru anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Euro 

Teleorman, pentru anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, pentru anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea in anul scolar 2014-

2015; 



 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea „Sfatului Inteleptilor” din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu ecarisarea animalelor moarte in 

gospodariile crescatorilor individuali si pe teritoriul municipiului Alexandria; 

 -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 Dunarii, zona bloc L12, scara A; 

 -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 Dunarii, zona bloc 1606; 

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

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Parcul Cinematograf; 

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

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Parcul Catedrala; 

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

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Strada Independentei, nr. 48; 

 -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 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 schimbarea destinatiei unor imobile care apartin domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, din puncte termice in imobile cu alta destinatie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita catre S.C. WIROM GAS S.A. a unui teren 

apartinand domeniului public 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 strada Dunarii, zona statia HCC; 

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

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii zona bl. I1; 

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

municipiului Alexandria, a unor utilaje-centrale termice din cadrul CT ANL Sere si utilaje-centrale termice 

depozitate la CT Zona; 

-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri care 

apartin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria  care fac obiectul contractului  de 

delegare a gestiunii catre SC PIETE si TARGURI ALEXANDRIA SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri  apartinand  domeniului  privat de interes local al 

unor terenuri din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare catre Serviciul public de interes 

local Administratia Domeniului Public a obiectivului Parc Padurea Vedea; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexelor nr. 1  si 2 la HCL nr. 3 din 31.01.2006 privind 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local din municipiul 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 ___ februarie 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). 

 


