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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 
iunie 2011, 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 
2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria si a Regulamentului de organizare si functionare a 
acesteia; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat , catre Episcopia 
Alexandriei si Teleormanului, a unui imobil (constructie si teren), apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Carpati nr. 11; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat , catre Clubul 
Sportiv Scolar Alexandria, a unui imobil (constructie si teren), apartinand domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local , a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria; 
 -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. Dunarii nr. 179 A; 
 -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. 1 Mai nr. 68 A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasarea unor dozatoare de 
cafea; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasarea unor rulote de 
inghetata; 
 -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. Mihaita Filipescu (zona 
bloc K3); 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr.3 la HCL nr. 
114/31.05.2011 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de 
organizare si functionare la Politia locala; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar-
veterinare practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR 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 Drăguşin 
                                                                                                    Jr. Iulian Purcaru    
 
 
           
Alexandria, 
Nr.___________  din _______ iunie 2011 
 
 
 
(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).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


