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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 joi, 30 iulie 

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

            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 

bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014, precum si a raportului privind auditarea 

situatiilor financiare intocmite la 2014, la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii al Serviciului public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Salii de 

Sport (C1) Baza Sportiva Peco din municipiul Alexandria, strada Turnu Magurele, nr. 1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Complexului de Odihna si Recreere „Strand Vedea”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru unitati de cult religios din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la data de 

30 iunie 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2015; 

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

investitii „Amenajare sala de culturism, imobil situat in str. Dunarii nr. 20-24” in municipiul Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 199/29.09.2009 

privind aprobarea Regulamentului cu masuri referitoare la orarul de functionare al restaurantelor si al altor 

activitati de servicii de alimentatie publica pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje si copertine 

auto; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat, in domeniul public de interes local 

al municipiului Alexandria, a unitatii locative nr. 50, bl.101, str. Al. Ghica, nr. 148 si declararea acesteia 

drept locuinta de necesitate, in vederea repartizarii domnului Bitan Aurică;  

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate 

inchirierii din blocurile P4, P5 si P9, str. Dunarii, zona Han-Pepiniera, construite prin Agentia Nationala 

de Locuinte, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifului de folosire a Stadionului Municipal din  

Alexandria, pentru desfasurarea unor activitati cultural-sportive;  



 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 

a unor imobile din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 3 la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria, catre S.C. Administratia Strazilor, Constructii Edilitare S.R.L., aprobat prin 

HCL nr. 66/31.03.2011; 

 -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 Zona Sere, bl. S1-S4 

si a unor utilaje depozitate la CT Zona, pentru scoaterea din functiune; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situate pe DJ Alexandria-Laceni, Statia Electrica nr. 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Sos. Turnu Magurele, nr.4 – nr. cadastral 23254; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, zona Dig Vedea; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A, 

catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor; 

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

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, zona blocului 456; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea, pe perioada determinata, a destinatiei unui imobil 

care apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia 

invatamant prescolar, in imobil cu destinatia sediu administrativ, la dispozitia Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 1 din 08 ianuarie 2015 privind 

stabilirea retelei unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 

2015-2016;  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cresterii salariale pentru salariatii Primariei 

Municipiului Alexandria, ai aparatului de lucru al Consiliului Local si ai Serviciilor publice de interes 
local aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Alexandria; 

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

Municipiului Alexandria 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. _________ din ___ iulie 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). 


