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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, joi, 29 
noiembrie 2012, 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 
2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse 
pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente 
semestrului I al anului scolar 2012-2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
municipiului  Alexandria in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Scolar  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special, d-lui primar Victor Dragusin, 
reprezentantul Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de 
asociati pentru anul 2013; 
  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe termen limitat-
4 ani- catre Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman, a unei parti din imobilul-constructie Bl. B 9, 
situat in strada 1 Mai, nr. 107, din municipiul Alexandria  in suprafata de 499,60 m.p., pentru sediu 
Politia  Municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 62, situata in bl. L8, 
sc. B, str. Dunarii, municipiul Alexandria, ca locuinta de serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unitatii locative nr. 16, situata in bl. Social, sc. A, 
et. 1, str. Al. Ghica, nr. 121, municipiul Alexandria, familiei Carabulea Alin-Richard, ca locuinta de 
necesitate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la 31.12.2012, 
pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public 
si privat de interes local 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 atribuirea in proprietate, fara plata, a unor locuri de veci,  
beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 
1989; 
 -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 Magnoliei, nr. 16A; 



 -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 Dunarii, nr. 230A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social la S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea ADDENDUMULUI la Studiul de Fezabilitate 
pentru proiectul „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul 
Teleorman, Romania”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Asociatia  
„DAI O SANSA” a unui spatiu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in incinta Scolii gimnaziale „Stefan cel Mare”(corp internat), str. Carpati, nr. 15; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unui teren situat in incinta Bazei Sportive si de Agrement 
„STRAND ZONA PECO”;  
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei, 
din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada noiembrie 2012- martie 2013, in cazul 
familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizeaza sursele de incalzire a locuintei 
prevazute in O.U.G. nr. 70/2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare pentru incalzirea locuintei constand 
in incarcaturi de butelii de aragaz, pentru perioada sezonului rece decembrie 2012- martie 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 54/22.08.2012 privind 
acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie 
a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2012, in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii sportivilor si elevilor cu rezultate 
deosebite in domeniul artei (muzica, pictura,desen,etc.); 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Club Sportiv 
Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 
 -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. _____ din ___noiembrie 2012 
 
(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).   
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