
 
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, 28 
martie 2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 
de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI 
TARGURI ALEXANDRIA SRL  pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
ALEXSAL PREST S.A. ALEXANDRIA pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciilor de 
salubrizare prestate de catre SC ALEXSAL PREST SA ALEXANDRIA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cotizatiei datorata de Municipiul Alexandria in 
calitate de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor 
Teleorman” , pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMA 
SERV SRL Alexandria  pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE  SRL Alexandria  pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL ALEXANDRIA pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
TRANSLOC PREST SRL Alexandria  pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 100/12.05.2011 privind aprobarea 
contractarii unei finantari rambursabile interne; 
 -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 bloc 1503; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat Str. Dunarii, zona bloc F3; 
 -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 incredintare directa, Asociatiei 
Crescatorilor de Animale Alexandria, a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local, situat 
in extravilanul municipiului 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. Alexandru Ghica, nr. 2J; 
 -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. Libertatii, nr. 312; 
 -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. Dunarii, nr. 300A, in CV 
76; 
 -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. HCC, nr. 179, lot 3/7; 
 -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. 209A, in 
CV 18; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor elevilor din unitatilor de 
invatamantpreuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului 
scolar 2012-2013;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 57/02.10.2008 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 
municipiului 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. 470 din 20 martie 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


