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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 ,vineri, 28 ianuarie 2011, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei 
Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea PUZ – statia de cercetare – 
ameliorare KWS; 

-Proiect de hotarare cu privire la planul de actiuni pentru repartizarea orelor de 
munca prevazuta de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea taxelor speciale cu prestarea de catre 
SPCLEP Alexandria a unor servicii in interesul persoanelor fizice pentru anul fiscal 
2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii 
comerciale, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria 
situate in Piata Peco pozitiile   6 si 11; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirerea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in strada 
Libertatii, nr. 304-308, zona piata centrala; 

-Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei Municipale pentru 
organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului 
public sau pricat de interes local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la  asocierea MUNICIPIULUI   ALEXANDRIA  
prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Camera Taximetristilor filiala 



Teleorman in vederea realizarii in comun a unor actiuni pentru prevenirea 
infractionalitatii pe raza municipiului  Alexandria ; 

-Proiect de hotarare cu privire la reglementarea comercializarii plantelor si 
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice si psihotrope in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri , 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, sitaute in 
soseaua Turnu Magurele nr. 4 – fosta UM 01462; 

-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. 72; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe de la centrala termica de zona in 
vederea casarii; 

-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in sos 
Turnu Magurele, nr. 2 bis; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice 
facturata populatiei in municipiul Alexandria pentru luna februarie 2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 24/26.02.2009 
privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri 
publice din 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.    
 
 
 
 
 
 
                       
                                                                                                          AVIZAT 
               PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                       SECRETAR,                
          Victor Dragusin 
                                                                                                    Jr. Iulian Purcaru    
 
 
           
Alexandria, 
Nr.312 din 20 ianuarie 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).   
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