
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 joi, 29 mai 2014, 
orele 15,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 
raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. TERMIC CALOR  
SERV S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 
raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. PIETE TARGURI 
ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 
raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2013 la S.C. ADMINISTRATIA 
STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului auditorului independent, 
a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013 la S.C. ALEXSAL PREST S.A. 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2013, precum si a raportului privind auditarea situatiilor 
financiare intocmite la 2013, la S.C.TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea instrainarii prin vanzare a unor mijloace fixe situate in 
strada Vedea nr. 31, aflate in proprietatea  S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. 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 Parcul Cinematograf; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in vecinatatea CT nr. 8; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea elementelor de identificare ale unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului 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 atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unui loc de veci, situat in 
Cimitirul Sf. Alexandru, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea 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 atribuirea denumirii unei strazi din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria, a unor bunuri din cadrul fermei Liceului tehnologic „Nicolae Balcescu”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in  folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul public de 
interes local  Administratia Domeniului Public Alexandria, a unor bunuri aferente obiectivului de investitii 
”Sistem integrat de management al deseurilor Teleorman”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in  folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul public de 
interes local  Administratia Domeniului Public Alexandria, a unui autoturism 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 Dunarii, nr. 126A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea  prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Independentei nr. 48, lot 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea  prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Independentei nr. 48, 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 pe strada Constantin Brancoveanu, zona bloc G1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, nr. 107B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Fabricii nr. 2A, in CV 101; 
 -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 Master Planului Revizuit al Judetului Teleorman, aferent 
proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014-2020; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care 
contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru domnul Isăilă Mihai-Cătălin din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru domnul Dughean Emanoil din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru domnisoara Floacă Georgeta din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 
personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 
 -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 ___ mai 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). 


