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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 
octombrie 2010, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 
de zi:        
  -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2010. 
             - Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale in anul fiscal 2011; 
             -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 
Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul 
Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la avalizarea unui bilet la ordin in vederea asigurarii platii 
combustibilului pentru producerea energiei termice pentru populatia din municipiul Alexandria in luna 
noiembrie 2010; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de 
personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor convenabile 
din municipiul Alexandria pentru anul 2011 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 
convenabile si intocmirea listei de prioritati; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale din 
municipiul Alexandria pentru anul 2011 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 
sociale si intocmirea listei de prioritati; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in Piata Peco pozitia 1; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchiriere prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea parcarii de autoturisme; 
 -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 vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat pe str. Cuza Voda nr. 98 B; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat pe str. Dunarii, zona bloc G100; 
             -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu CS Kanazawa Alexandria 
in vederea desfasurarii activitatii de karate;                                                                                                                
             -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia copiilor si 
adultilor cu autism Teleorman in vederea desfasurari activitatilor specifice de autism; 
             -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii “Centrul de Informare pentru Cetateni”; 



             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea pretului local al energiei termice facturata pentru 
populatie in municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru montarea de centrale 
termice de scara in municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la delegarea administrarii terenurilor si cladirilor in care isi 
desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, catre 
consiliile de administratie ale acestora; 
             -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea denumirii unor strazi din municipiul Alexandria; 

- Petitii si interpelari. 
Art. 2.- Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile dispozitiei nr. 2081 din 18 

octombrie 2010. 
Art. 3.- 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. 2083 din 19  octombrie 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). 
 


