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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, miercuri, 30 ianuarie 2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei 
Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier al domnului Calotă Florică-Ică si declararea ca 
vacant a locului acestuia; 
 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de viceprimar al domnului Calotă Florică-Ică si declararea ca 
vacanta a unei functii de viceprimar; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea retelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2013-2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic 
General si Regulamentului local de urbanism al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu 
comercial, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in Str. Libertatii, nr. 304-308, Piata Unirii-Cupola; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu 
comercial modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in Piata Peco; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. 
Confederatiei, zona magazinului Crinul Nou; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea 
Targului de Martisor pe raza 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 darea in folosinta gratuita catre Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Teleorman a 
unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 
situat in Str. Carpati nr. 9; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul public de 
interes local Administratia Domeniului Public Alexandria a „Sistemului pentru 
managementul iluminatului public in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul public de 
interes local Administratia Domeniului Public Alexandria a „Sistemului de 
supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in municipiul 
Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 
66/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de 
administrare a domeniului public si privat al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui 
imobil-teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , 
situat in incinta Bazei Sportive si de Agrement Strand Zona Peco; 
 -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. 328A, in CV 64; 
 -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. 328B, in CV 64; 
 -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. 328C, in CV 64; 
 -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 1 Mai, nr. 107G, in CV 26; 
 -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 Viilor, nr. 1C, in CV 125; 
 -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, bloc 1603a; 
 -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, bloc 1603; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat 
al municipiului Alexandria a unor bunuri din cadrul P.T. 1; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul de investitii „Extindere retea electrica de joasa tensiune pe DJ 
Alexandria-Cernetu-S.C. Victoria, in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului 
Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al 
municipiului Alexandria in A.G.A. la S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea 
orelor de munca prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr.  
236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
cimitirelor din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 
24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si 
alte locuri publice din municipiul Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul 
Sportiv Kanazawa Alexandria pentru sustinerea activitatii de karate din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Fotbal 
Club Municipal Alexandria pentru sustinerea activitatii fotbalistice din municipiul 
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 ___ianuarie 2013 
 
(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).   


