
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, luni, 27 

februarie 2017, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea 

ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu privire la 

organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 102/28.09.2016 cu privire 

la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru 

anul scolar 2015-2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului „Poezie pentru Mama” 

2017, in municipiul Alexandria; 

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

municipiului Alexandria, cu Asociatia Fotbal Club Municipal Alexandria, in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului sportiv al Federatiei Romane de 

Fotbal; 

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

municipiului Alexandria, cu Club Sportiv Kanazawa Alexandria in vederea sustinerii si realizarii 

in comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Arte Martiale; 

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

municipiului Alexandria, cu Club Sportiv ABC JUDO Alexandria in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Judo; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria si a Regulamentului de organizare si 

functionare a acesteia;  

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice – Unitate de ingrijire la 

domiciliu; 



 -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 declararea ca bunuri apartinand domeniului public de 

interes local a unor terenuri 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, situat in strada Libertatii, in Piata 

Centrala; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr.1 si a Anexei nr. 2 la HCL nr. 

13/13.07.2016 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 

imobile din municipiul Alexandria; 

 -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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 

interes local din municipiul Alexandria a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

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

Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman, a unui imobil apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Constantin Brancoveanu, nr. 71; 

 -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 

Viitorului, nr. 72A; 

 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea temporara, in folosinta gratuita, a unei suprafete 

de teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, pentru 

amplasare vatra de stupina; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a obiectivului de investitii 

„Reabilitare si refunctionalizare cladire (fost atelier) la Liceul teoretic AL. I. Cuza” catre Colegiul 

National „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Alexandria, str. Carpati, nr. 27, judetul 

Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

Municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari. 

      Art. 2.- Prin   grija   Serviciului   Cancelarie prezenta   dispozitie va fi   transmisa 

Institutiei Prefectului Judetul 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 ____ februarie 2017 

(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).  


