
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, joi , 30 septembrie 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 vanzarea unitatilor locative situate in Bl. S 1, S 2, S 3, S 4, din municipiul 
Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale modulare 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate in Piata Peco; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate in hala de carne – Piata Peco; 
             -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren , apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria situat in strada Viitorului; 
             -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 de autoturisme; 
             -Proiect de hotarare cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 6502 / 10.04. 2008 de la S.C. Total 
Frig International S.R.L. la S.C. Intim SA; 
             -Proiect de hotarare cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 21377 / 20.08.2009 de la S.C. Total 
Frig International S.R.L. la S.C. Intim SA; 
             -Proiect de hotarare cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 13793/ 27.05.2009 de la S.C. Iulian 
2002 S.R.L. la S.C. Macelaru SRL;                                                                                                                                           
             -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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes  local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 266. 
             -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 1 Mai, nr. 92 B. 
             -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, nr. 79. 
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Fratii Golesti, nr. 46 ;  
             -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Fratii Golesti, nr. 46 A;  
             -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 HCC, 162. 
             -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 HCC, 162 B. 
            -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 HCC, 179 A; 
            -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 HCC, 179 B; 



            -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 HCC, 179 D; 
            -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 HCC, 179 E; 
            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii 
“Reabilitare termica al cladirilor de locuit Bl. 302, 303, 307, Sc. A+B, str. Cuza Voda, Nr. 93-105 si Bl. 328-329, 
str. Libertatii , Nr. 202 din Alexandria; 
            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii 
“Reabilitare trotuare pe strazile Mihail Kogalniceanu, Agricultori, Libertatii , Gheorghe Doja si Victor Antonescu” 
din municipiul Alexandria; 
             -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bilantului energetic pentru sistemul de producere, transport si 
distributie a agentului termic in municipiul Alexandria, Teleorman si a unei centrale termice de Cvartal; 
            -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public 
de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 
            -Proiect de hotarare cu privire la -proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de functii 
si a numarului de personal ale SC. Tr Administrare Imobile SRL. 
            -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public 
de persoane; 
           -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri situate in str. Turnu Magurele, 
nr. 4, fosta U.M 01462 ; 
           -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unui schimb de spatii comerciale in piata „Unirii – Cupola”;        
           -Proiect de hotarare cu privire la  modificarea si completarea anexei la HCL nr. 2 din 28 ianuarie 2010, 
privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri , oboare si alte locuri publice din municipiul 
Alexandria; 
           -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei catre Tibunalul 
Teleorman a unui teren situat in str. Turnu Magurele nr. 4, zona U.M 01462;   
           -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 180 din 30 august 2010 privind stabilirea 
zonelor unitare de incalzire pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) 
in municipiul 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. 
 
                                    

                                                                                                             AVIZAT 
                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                           SECRETAR,                
                 Victor Dragusin 
                                                                                                      Jr. Iulian Purcaru 
 
 
             
Alexandria, 
Nr. 1948 din 23 septembrie 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). 
 


