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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, 
joi, 28 ianuarie 2010, orele 17,00, in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, cu 
urmatoarea ordine de zi:                                                                                                              
 -Proiect de hotarare cu privire la utilizarea fondului de rulment al municipiului 
Alexandria in anul 2010; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 24/2009 cu 
privire la aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri 
publice din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei pentru analizarea 
solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre 
Spitalul Judetean de Urgenta Teleorman - Alexandria, a unor bunuri mobile apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria a unui teren, situat in strada Gh. Doja, nr. 48; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu 
comercial apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat 
in Piata Unirii;  
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Libertatii, zona bl. L1-L2; 
 -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 
Potcoava, nr. 4A; 



 -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, zona bl. F6; 
 -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 strada 
Dunarii, nr. 1; 
 -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 strada 
Cuza Voda, nr. 119A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Al. Ghica, nr. 109A;  
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Dunarii, nr. 276A;  
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Dunarii, nr. 276B;  
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
C-tin. Brincoveanu, nr. 40;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperirea 
riscurilor identificate la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea pretului pentru producerea, 
transportul si furnizarea energiei termice in sistem centralizat din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local de referinta si a pretului 
local al energiei termice facturata populatiei in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pierderilor induse de prestarea 
serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in 
sistem centralizat si neacceptate in tarif, inregistrate de S.C. TERMA SERV S.R.L. 
Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 
 Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Secretariat  -  administrativ   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. 69 din 20 ianuarie 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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