
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 iulie 
2010, 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 
2010;   
  - 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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 
publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria; 
             - Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 
publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria; 
             - Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 
publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria; 
             - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial situat in 
Piata Unirii – Cupola, pozitia 25; 
             - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu S.C. 
Solaris Project S.R.L. Bucuresti; 
              - Proiect de hotarare cu privire la actualizarea preturilor la apa potabila si a tarifelor la canalizare-
epurare practicate de S.C. APA SERV S.A. pentru municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei H.C.L nr.118/24.06.2006 privind declararea 
ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 80/31.07.2007 privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 120/31.10.2007 privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;  
  - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 92/30.04.2009 privind 
aprobarea zonelor de interes comercial si a tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat 
aceea de locuinta si a terenurilor din domeniul public si privat al municipiului Alexandria;             
              - Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „ Mangementul Deseurilor Teleorman”; 
              - Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special d-lui Victor Dragusin, 
reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „ Mangementul Deseurilor Teleorman”; 



 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare a Consiliului local al 
municipiului Alexandria cu Camera Nationala a Taximetristilor din Romania, Filiala Teleorman; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la contractul de asociere dintre Consiliul 
local al municipiului Alexandria si Casa de Cultura a Sindicatelor Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Reabilitare strada Vedea”;  
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu S.C. 
TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria in vederea constituirii Societatii Comerciale 
ALEXSAL S.A. Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu S.C. 
TERMA SERV S.R.L. Alexandria in vederea constituirii Societatii Comerciale ADMINISTRATIA 
STRAZILOR,CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu S.C. 
TRANSLOC PREST SA Alexandria in vederea constituirii Societatii Comerciale PIETE SI TARGURI 
ALEXANDRIA S.R.L.; 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu S.C. 
TRANSLOC PREST SA Alexandria in vederea constituirii Societatii Comerciale SERVICIUL 
SANITAR-VETERINAR ALEXANDRIA S.R.L. ; 
   - 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 Dragusin 
                                                                                                      Jr. Iulian Purcaru 
              
 
 
Alexandria, 
Nr. 1543  din 22   iulie 2010 
 
 
 
 
(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). 
 


