
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, 

miercuri, 28 decembrie 2016, 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 aprobarea organigramei, a statului de functii si a 

numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria si al Directiei 

Generale de Asistenta Sociala Alexandria, pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri, in anul fiscal 2017, 

pentru contribuabilii persoane fizice si juridice din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului 

Alexandria pe cele doua sectiuni pentru trimestrul IV 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de 

dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anului 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind bugetul local al 

municipiului Alexandria pe anul 2016; 



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

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. 

Libertatii, zona Piata Centrala; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe perioada determinata a 

unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre 

Agentia Nationala Antidrog; 

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

„Sala de sport scolara-Colegiul National Alexandru Dimitrie Ghica, strada Viitorului nr. 

78, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, catre Colegiul National „Alexandru 

Dimitrie Ghica”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 167/30.11.2011 privind darea 

in administrare, pe termen limitat, catre Serviciul Public de Interes local Administratia 

Domeniului Public Alexandria, a „Complexului de Odihna si Recreere – Strand Vedea”, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe Str. Alexandru Ghica, nr. 270 

Bis, cu nr. cadastral 20308; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada 

Dunarii, nr. 270; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada 

Dunarii, nr. 270 A; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al bazelor sportive aflate in administrarea Serviciului Public de Interes Local  

Administratia Domeniului Public 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.    

                                                                                                     

                                                                                                 AVIZAT 

                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                       SECRETAR,                

                 Victor Drăguşin 

                                                                                                     Jr. Iulian Purcaru    

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _______  din __ decembrie 2016 

(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).  


