
 
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, luni, 29 
aprilie 2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 
de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 39  din 18 iulie 2012 privind 
stabilirea zonelor unitare de incalzire cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. in vederea constituirii 
Societatii Comerciale cu raspundere limitata TERMIC CALOR SERV; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 123/17.02.2008 privind 
stabilirea unor amplasamente pentru stationare taxi si aprobarea taxelor aferente pentru folosirea 
acestora pe raza municipiului 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 modificarea si completarea HCL nr. 5/26.01.2012 privind 
aprobare preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar –veterinare practicate de S.C. SERVICIUL 
SANITAR –VETERINAR S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de Aur” prin 
acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia „TACEREA” 
Teleorman pentru organizarea in comun a unor activitati cultural-sportive si sociale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu S.C. PEDRO IMPEX 
S.R.L. in vederea organizarii „Cupei Municipiului Alexandria la pescuit-crap”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Societatea Nationala de  
Cruce Rosie din Romania - Filiala Teleorman in vederea. sustinerii in comun a unor activitati 
specifice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea numarului de locuri la Cantina de Ajutor  Social a 
municipiului Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru 
transportul public local de calatori in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 5 din 29.01.2008 privind 
aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare sistem 
rutier amenajare varianta ocolitoare pe DN 51”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului de atribuire teren catre Asociatia 
„FRATIA” Teleorman; 



 -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, poz. 
54A; 
 -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, nr. 304-308, 
Piata Unirii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Lupeni; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in Str. Ion Creanga, intre Str. 
Carpati si Str. Cuza Voda, in vederea parcarii autoturismelor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului 
Alexandria pe anul 2012; 
  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la data 
de 31.03.2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 
2012-2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului municipiului Alexandria pe anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati de cult 
religios din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 10 din 26 ianuarie 2012 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  Consiliile   de 
Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria; 
 -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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. PIETE SI 
TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A.; 
 -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 
96; 
 -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 Carpati, nr. 19A, in CV 
49; 
 -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. Sos. Turnu Magurele, zona 
bloc 608, in CV 76; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind 
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul 
Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in T55 (T43) lot 1; 
  -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in T54 (T42) lot 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in T54 (T42) lot 3; 



 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in T54 (T42) lot 4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in T54 (T42) lot 5; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat pe Drumul de Centura (zona 
periferica spre Poroschia); 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 
 -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. 659 din 22 aprilie 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


