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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 
noiembrie 2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 
de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii la SC ALEXSAL 
PREST SA Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unor membrii in Consiliul de Administratie al S.C.   
APA SERV S.A. – Alexandria. 
 -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;  

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al 
municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 27, bl. 105, str. Alexandru Ghica nr. 148 si schimbarea 
destinatiei acesteia din locuinta din fondul locativ de stat in locuinta sociala” 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al 
municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 19,  bl. 106 , str. Alexandru Ghica nr. 148 si schimbarea 
destinatiei acesteia din locuinta din fondul locativ de stat in locuinta sociala”; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in strada Dunarii, zona bloc F 6; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat la intersectia strazilor Negru Voda cu 
Constantin Brincoveanu;  

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 142/21.12.2012 privind aprobarea asocierii 
municipiului Alexandria cu SC WHITE POINT SRL Craiova; 

-Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la data de 
31.12.2013 pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului 
public si privat de interes local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nomenclatorului strazilor municipiului Alexandria, 
judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 la HCL nr 289/30.10.2013; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „ imprejmuire Universitatea Valahia” in municipiul 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; 



-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata a contribuabililor persoane fizice; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul 

sportului si artei; 
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de fonduri din bugetul local al municipiului Alexandria 

pentru parorhia „Sfantul Alexandru”; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I, an scolar 2013-2014; 
-Proiect de hotarere cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2013; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de 

asistenta si de reprezentare pentru serviciul public ADP Alexandria; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului „Alexandria peste 50 de ani – 

viziunea mea” si a regulamentului privind organizarea si desfasurarea acestuia; 
 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 -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. _____din _____ noiembrie 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). 


