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COMUNICAT DE PRESĂ 
cu privire la ședința Consiliului Local din data de 18.08.2021 

 
Ieri, 18.08.2021, ora 14:00, membrii Consiliului Local al Municipiului Alexandria s-au întrunit în 

ședință ordinară pentru a fi supuse la vot proiectele aflate pe ordinea de zi, în urma avizării propunerilor de 

către comisiile de specialitate.  

În cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alexandria au fost prezenți 15 consilieri locali din 

totalul de 19, fiind întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectelor de hotărâri aflate pe 

ordinea de zi. 

 

Proiectele de hotărâri supuse la vot, aflate pe ordinea de zi: 

                - Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 

2021. 

- Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea garantării finanțării rambursabile interne în baza  

garanțiilor proprii, în valoare de 6.800.000 lei pentru o perioadă de 10 ani cu perioada de garanție de 2 ani, 

în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru proiecte finanțate din fonduri structurale 

POR 2014-2020. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor 

de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 

pentru perioada 2021-2027, al Municipiului Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 

2021-2027, a Municipiului Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –economici 

urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire laboratoare la 

Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării secției sportive de karate S.KDU.N. în cadrul 

Clubului Sportiv Municipal Alexandria. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la modalitatea de atribuire a gestiunii serviciului pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alexandria. - augustin 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 66/29.03.2021 

cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat al municipiul 

Alexandria pentru anul 2022 şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ 

de stat pentru întocmirea listei de priorităţi. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr. 65/29.03.2021 

cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2022 din municipiul 

Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de 

priorităţi. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziției 3 din anexa HCL nr. 95 / 30 aprilie 2009 

privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor 

unităţi locative în vederea vânzării. 

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunării, zona bloc 1605. 

-Petitii si interpelari; 

 

 Precizăm că toate proiectele de hotărâri supuse la vot și petițiile adresate Consiliului Local 

Alexandria au fost adoptate.                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                      Întocmit, 

            Vîrban Liliana  
 


