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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, miercuri, 26 
octombrie 2011, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea 
ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 -Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 
municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului 

Alexandria, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare, aferente trimestrului III al anului 2011; 
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2011;  
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local, cu 

Asociatia de prietenie romano-franceza ROMFRA Alexandria; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte convenabile din municipiul Alexandria in anul 2012; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2012; 
-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei imobilului situat in strada Agricultori, 

nr. 27, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu; 
-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 Libertatii, zona bloc 
1502;  

-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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda nr. 113A; 

-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 Libertatii nr. 167;  

-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 Cuza Voda nr. 84A;  

-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 nr. 151A;  



 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen de 5 (cinci) ani, a unui 
spatiu apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, 
nr. 107, bloc B9, sc.A, etaj 4, catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si 
Inmatriculare a Vehiculelor 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 stabilirea zonelor unitare de incalzire pentru modernizarea 
sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de producere, transport si distributie a 
energiei termice in sistem centralizat din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice facturata 
populatiei in municipiul Alexandria pentru luna martie 2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Primar Victor Dragusin, 
reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, pentru 
a aproba retragerea unui membru din Asociatie- comuna Nanov; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare pentru energia termica in conformitate 
cu OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr.202/2010 privind acordarea de facilitate 
unor categorii de personae pentru transportul public local de calatori; 
 -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 Drăguşin 
                                                                                                    Jr. Iulian Purcaru    
 
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr.        din    octombrie 2011 
 
 
 
(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).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


