
 
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, 27 iunie 
2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2013; 
 -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 Str. Viilor nr. 1-3; 
 -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. Dunarii  zona bloc F6; 
 -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. Dunarii, nr. 140B, CV 84; 
 -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. Dunarii, nr.54 A, CV 80; 
   -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. Cuza Voda, zona bloc 
711A; 
 -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. Libertatii, nr. 167; 
 -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. Turnu Magurele, zona 
bloc 608; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace 
fixe apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea 
S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre S.C.APA 
SERV S.A. a doua terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unui teren situat in Str. Constantin Brancoveanu nr. 55 Bis, CV 67; 
 -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 autoturismelor; 



 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea amplasarii unor panouri 
publicitare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aferent Dispensarului policlinic, situat 
in Str. Libertatii nr. 122-124; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUZ Complex hotelier S+P+Mez+3E si 
imprejmuire Str. Dunarii, nr. 2L, zona Hanul cu Noroc; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Amenajare parc tematic Tara Piticilor, in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri, in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 88  din 12 aprilie 2011 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere 
„Strandul Vedea”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 74/28.09.2012 privind aprobarea 
organigramei, a statului de functii si de personal si a regulamentului de organizare si functionare a 
Serviciului public de interes local A.A.S.P.S. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului  de executie a 
lucrarilor de reabilitare si reparare  strazi in anul 2013 in 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.  975 din  20   iunie 2013 
(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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


