
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, miercuri, 30 
iunie 2010, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 
de zi:        
  - 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 declararea ca bun apartinand domeniului public de interes 
local a unui teren din municipiul Alexandria; 
  - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerii de incadrare in categoria “drumuri 
nationale” a obiectivului Drum de Centura al municipiului Alexandria; 
             - 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. Cuza Voda, zona bloc 302; 
 - 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. Dunarii, bloc L4, scara A; 
 - 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. Dunarii, bloc B7, parter; 
 - 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 Piata Unirii-Cupola, 
poz. 29;  
 - 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 Piata Unirii-Cupola, 
poz. 30; 
  - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domenniului public de interes local al  municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor C-tin 
Brancoveanu si Negru Voda, pentru panouri publicitare; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34A; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Gheorghe Doja, nr.34D; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Negru Voda, nr. 117A; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Aleea Merilor, nr. 1B; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionare prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 272A; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica, nr. 213A; 



- 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. C-tin Brancoveanu, nr. 
40B; 

- 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. Aleea Trandafirilor, nr. 5A; 

- 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. C-tin Brancoveanu, nr. 
98A; 

- Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului Local al municipiului Alexandria cu 
Asociatia „Dai o Sansa” Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului Local al municipiului Alexandria cu 
Clubul municipal de Sah „Teleorman” Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului Local al municipiului Alexandria cu 
Asociatia T.E.T. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului Local al municipiului Alexandria cu 
S.C. Crocodilul S.A. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului 
de personal ale Serviciului public comunitar de interes local Administratia strazilor, Constructii 
edilitare Alexandria pe anul 2010; 

- Proiect de hotarare cu privire la revocarea unui cenzor si completarea comisiei de cenzori a 
S.C. TERMA SERV S.R.L. 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.                                    
            
         
                                                                                                             AVIZAT 
                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                           SECRETAR,                
                 Victor Dragusin 
                                                                                                      Jr. Iulian Purcaru 
              
 
 
Alexandria, 
Nr.  1382 din 22 iunie 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). 


	JUDETUL TELEORMAN
	MUNICIPIUL ALEXANDRIA
	PRIMAR
	Priveste: convocarea Consiliului local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara.                        
	Nr.  1382 din 22 iunie 2010


