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

            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca 
locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca 

locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat 

de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat 

de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.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 strada Dunarii, zona bloc L5, 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 Cuza Voda, nr. 113, bl. V10, parter; 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata a imobilului situat in municipiul Alexandria, strada 

Carpati, nr. 11, in proprietatea Episcopiei Alexandriei si Teleormanului; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor bunuri existente in inventarul Centralei Termice nr. 8, pentru scoaterea din 

functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, a casarii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local 

al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona Sere, Bl. S2-S3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor bunuri, de la S.C. Alexsal Prest S.A., in proprietatea 
municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2015-2016; 

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

doua sectiuni, la 30.09.2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al municipiului 

Alexandria pe anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijinire a activitatilor sportive din 

municipiul Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei de evaluare si a Comisiei de solutionare a 
contestatiilor pentru proiecte sportive finantate din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul 

local al municicpiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de inchiriere a terenurilor si a spatiilor 
disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria 

in  Consiliile   de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru 

anul scolar 2015-2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria 
in  Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamnat preuniversitar din municipiul  
Alexandria pentru anul scolar 2015-2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului de cultura generala „EU STIU’, in municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului „Miss Alexandria- editia I”, in municipiul 
Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea „Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna-editia I”, 
in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 

“Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1 Decembrie in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 

“Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Fratii Golesti in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
“Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu, tronsonul cuprins intre strazile Negru Voda si 

Alexandru Ghica, in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 

“Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1907 in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
“Amenajare teren sintetic la Liceul teoretic Al. I. Cuza” in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
“Amenajare teren sintetic la Scoala gimnaziala nr.7” in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii “Construire sala de sport la Gradinita cu program prelungit nr. 7” in municipiul Alexandria, strada  Av. 
Al. Colfescu nr. 79; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administratia 

Strazilor Constructii Edilitare S.R.L. pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea 
Generala a Asociatilor la S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rezilierea contractului de asociere cu Asociatia Club Sportiv “Handbal 

Teleorman” Alexandria; 

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

Alexandria pe 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 ___ octombrie 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). 


