
 

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 vineri, 

30 ianuarie 2015, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu 

urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru 

obiectivul de investitii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – Scoala nr. 7” 

in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru 

obiectivul de investitii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – Colegiul Al. 

D. Ghica” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare Zona Strand Vedea – Strada Bucuresti” in 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru 

anul 1015; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 354 din 26 noiembrie 2014 

cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in 

Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 

munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru anul 2015; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria 

din anii precedenti, pentru anul 2015; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Strada Alexandru Ghica, 

nr. 207 bis; 

 -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 completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind 

insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea elementelor de identificare ale unitatilor locative 

din blocul F, str. Ion Creanga, care apartin domeniului privat de interes local al Municipiului 

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 Dunarii, 

zona bloc I 13; 

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

PIETE SI TARGURI  ALEXANDRIA SRL Alexandria pentru anul 2015; 

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

ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria pentru anul 

2015; 

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

TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria pentru anul 2015; 

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

SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria pentru anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pentru anul 2015; 

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

TRANSLOC PREST SRL Alexandria pentru anul 2015; 

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

PRIMALEX PROIECT TEL SRL Alexandria pentru anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la convocarea Adunarii proprietarilor de terenuri din 

municipiul Alexandria in vederea alegerii reprezentantilor acestora in Comisia locala pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Buletinului informativ al Consiliului local al 

municipiului Alexandria si al Primariei municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de 

reabilitare si reparare strazi in anul 2015 in municipiul Alexandria; 

 -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.250 din 22 ianuarie 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). 

 


