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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 septembrie 
2011, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 
Alexandria in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 
Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea locatiilor unde se pot desfasura adunari publice in 
municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor 
publice din  municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor convenabile 
pentru anul 2012 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 
convenabile pentru intocmirea listei de prioritati; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pentru 
anul 2012 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte convenabile 
pentru intocmirea listei de prioritati; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al 
municipiului Alexandria a unei unitatii locative si schimbarea destinatiei acesteia din „locuinta convenabila 
in locuinta sociala; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea elementelor tehnice ale imobilelor cu destinatia puturi, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, aflate pe teritoriul cadastral al 
municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor amplasamente apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria in vederea montarii de catre SC TERMA SERV SRL a unor centrale 
termice; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in  administrare catre SC TERMA SERV SRL Alexandria, a 
unor utilaje – centrale termice apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in  folosinta gratuita catre Directia Judeteana de Statistica 
Teleorman , a unui spatiu situat in str. Ion Creanga, nr. 54, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la HCL 283/21.12.2009 cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, amplasate in Piata Peco; 



-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 88/12.04.2011, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „ Strand Vedea”; 

-Proiect de hotarare cu privire la  modificarea anexei la HCL nr. 164/19.12.2007 cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si extinderea 
retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman, Romania” EUROPEAID / 119083/D/SV/RO ; Masura 
ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4; 

-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si casarea unor mijloace fixe 
aflate in administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L. ALEXANDRIA; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), „Construire Atelier 
si Locuinta de Serviciu” in municipiul 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 strada Libertatii nr.167; 

-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 Cuza Voda nr.113 B; 

-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 str. Dunarii, nr. 250; 
 -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.     
                                                                                                             Avizat 
               PRIMAR,                                                                      pentru legalitate: 
                                                                                                       SECRETAR,                
          Victor Drăguşin 
                                                                                                    Jr. Iulian Purcaru    
 
 
 
Alexandria, 
Nr.        din    septembrie 2011 
 
(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).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


