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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 miercuri, 29 

aprilie 2015, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de 

zi: 

            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria – strada Alexandru 

Ghica” ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Bucuresti, 

strada Dunarii”; 

 -Proiect de hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Mestesugari, 

strada Cuza Voda, strada Negru Voda, strada Fabricii, strada Doctor Stanca, soseaua Turnu Magurele”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Libertatii, 

strada Carpati, strada Independentei, strada Confederatiei, strada 1Mai, strada Constantin Brancoveanu, 

strada Alexandru Colfescu”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Agricultori, 

strada Nicolae Balcescu, strada 1 Decembrie, strada H.C.C.”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Sistem informatic integrat pentru managementul activitatilor din Primaria Municipiului 

Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii ,,Imprejmuire cimitir Sfanta Adormire” din Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2015 in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnul Isaila Mihai Catalin; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru doamna Stan Maria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnisoara Baiaram Nicoleta; 



 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnul Dughean Emanoil; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru familia doamnei Arsene Simona; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru familia doamnei Vulpe (fosta Floaca) Georgeta; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru familia doamnei Oancea Nicoleta; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie 

publica a bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului 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 strada  Tr. Magurele nr. 6C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria pe cele 

doua sectiuni pentru trimestrul I 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru unitati de cult religios din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la completarea obiectului de activitate al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 141 din 31 octombrie 2007 cu privire la 

infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul  Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local 

al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a A.D.I. “Teleormanul” pentru a aproba Programul de 

investitii la S.C. APA SERV S.A. cu finantare integrala sau partiala din fonduri de coeziune, buget de stat, 

buget local si fonduri proprii; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 92/31.10.2008 privind aprobarea 

Statutului municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

municipiului Alexandria 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. 730 din 22 aprilie 2015 

(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). 

 


