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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 marti, 29 aprilie 
2014, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului 
Alexandria pe anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la data de 
31.03.2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati de cult din 
municipiul 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 aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatii serviciului 
de gestionare a cainilor fara stapan la nivelul municipiului Alexandria; 
 -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 Libertatii, zona Piata Unirii, 
nr. 304-308; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor copertine apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 19, situata in blocul F, 
strada Ion Creanga, municipiul Alexandria, ca locuinta de serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la 
locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 95/30.04.2009 privind declararea 
ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unitati locative 
in vederea vanzarii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la abrogarea partiala a anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind 
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 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 DJ Alexandria-Laceni-Statia 
Electrica 2, lot 2; 



 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Piata Peco, poz. 6; 
 -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 Bucuresti, zona bloc 805; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 1614a; 
 -Proiect de hotarare cu privire la revocarea partiala a HCL nr. 353/19.12.2013 privind declararea 
ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri din 
cadrul P.T.1, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare catre AASPS Alexandria a 
unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor terenuri situate in Cimitirul „Sf. Alexandru” si Cimitirul „Sf. Vineri”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Turta 
Dumitra, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice 
dependente „Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul “Adapostului 
social temporar” pentru domnul Chiru Marian din municipiul Alexandria; 
 -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. 767 din 23 aprilie 2014 
(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). 
 


