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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, miercuri, 26 
mai 2010, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de 
zi:                                                                                                                                                                          
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie al bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2009; 
 -  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 5 la HCL 
nr.37/10.03.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului Public de interes local 
Administratia Pietelor, Targurilor, Oboarelor si Cimitirelor Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 
local al municipiului Alexandria a unei unitati locative din blocul G100F si schimbarea destinatiei 
acesteia; 
 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta din municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
             - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
             - 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 de autoturisme; 
 - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea infiintarii de chioscuri de 
difuzare a presei; 
 - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii – Hala de peste; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34A; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34D; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Negru Voda, nr. 117A ; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Aleea Merilor, nr. 1B ; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, nr. 48; 

 



 
- 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. 213A; 
- Proiect de hotarare cu privire la instituirea unor masuri pentru asigurarea pazei culturilor 

agricole din extravilanul municipiului Alexandria in anul 2010; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobare PUD „Amplasare cladiri incinta Commercia, str. 

Bucuresti, nr.166 ”;  
            - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Reabilitare cartier - zona de blocuri 200”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea licitatiei publice pentru realizarea obiectivului 
„Sistematizare si imprejmuire Strand Vedea” din municipiul Alexandria, prin contract credit furnizor; 
 - Proiect de hotarare cu privire la transmiterea din administrarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria in administrarea Ministerului Transporturilor-CNADR, a obiectivului „Pod 
peste raul Vedea”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului Local al municipiului Alexandria cu 
Asociatia Cadrelor Militare in Rezerva din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la mandatarea primarului municipiului Alexandria pentru a 
reprezenta in justitie interesele municipiului Alexandria in dosarul 4512/740/2009; 

- Proiect de hotarare cu privire la mandatarea primarului municipiului Alexandria pentru a 
reprezenta in justitie interesele municipiului Alexandria in dosarul 2579/87/2010; 

- Proiect de hotarare cu privire la imputernicirea primarului municipiului Alexandria sa 
semneze documentele de aderare a Municipiului Alexandria la „Pactul Primarilor”; 

- Proiect de hotarare cu privire la casarea, demolarea unor imobile apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria si valorificarea materialelor rezultate; 

- 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.                                    
            
         
                                                                                                            AVIZAT 
                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                          SECRETAR,                
                 Victor Dragusin 
                                                                                                      Jr. Iulian Purcaru 
              
 
 
Alexandria, 
Nr.  1146 din 18 mai 2010 
 
 
 
 
(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). 
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