
 
ROMANIA 
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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, 25 februarie 
2016, 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor terenuri situate in Cimitirul Sf. Alexandru si Cimitirul Sf. Adormire; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea elementelor de identificare  ale unitatilor locative din 
blocurile S2-S3 situate pe strada Dunarii, zona SERE; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor terenuri 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate Independentei nr. 4 bis, 
catre Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC; 
 -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 imobilului fosta CT 11, pentru scoaterea din 
functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii;  
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, Sala de culturism, catre Serviciul public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria; 
 -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. 1 Mai, nr. 59; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Cuza Voda nr.100B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier proprietatea 
publica a municipiului Alexandria, cu compensare, a unui teren in suprafata de 9545 mp, in vederea 
realizarii obiectivului de investitii „Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului de cultura generala „Eu stiu”, in 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
Municipiului Alexandria,  cu Asociatia nevazatorilor din Romania, Filiala Interjudeteana Teleorman 
Giurgiu, Grupa Alexandria,  in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor 
nevazatoare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria  cu C.S. Young Steaua 
Alexandria pentru realizarea in comun a unor activitati sportive ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „ Amenajare teren sintetic la Colegiul National Al. D. Ghica”, Municipiul Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „ Amenajare teren sintetic la Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu”, Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 20/28.01.2016 de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Modernizare strada Mircea cel Batran – 
Alexandria, tronson I si II”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 21/28.01.2016 de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu 
Magurele- incinta fostei UM”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 22/28.01.2016 de aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si refunctionalizare cladire (fost 
atelier) Liceul Teoretic A. I. Cuza”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, 
construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in municipiul Alexandria, str. Dunarii, bloc S3, 
sc. A, apartament nr.13, ramasa disponibila; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu Asociatia T.E.T. Alexandria pentru activitatea de teatru; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, pe anul 2016;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”, pe anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 
Euro Teleorman, pe anul 2016;  
  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia 
C.S. Basket Teleorman, pe anul 2016;  
 -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, pe anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la 
bugetul local al municipiului Alexandria pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu Asociatia F.C.M. Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local 
a activitatii fotbalistice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu C.S. ABC Judo Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a 
activitatii de judo; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu C.S. Viitorul 003 Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local 
a activitatii de fotbal-tenis; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu C.S. Kanazawa Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a 
activitatii de karate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu C.S. Atletico Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a 
activitatii de baseball; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu C.S. Universitatea Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local 
a activitatii de fotbal fete; 



 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu C.S.S. Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a unor 
activitati sportive; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu C.S.T. Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a unor 
activitati sportive; 
 -Proiect de hotarare cu privire la completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 66/11.09.2012 privind 
stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor singure 
domiciliate pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulent 
educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din 
municipiul Alexandria, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale 
pentru gradinita; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
serviciului social cu cazare „Centrul rezidential pentru persoane fara adapost”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
serviciului social de zi „Centrul ingrijire zi”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
serviciului social de zi „Crese”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
serviciului social de zi „Cantina de ajutor social”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
serviciului social furnizat la domiciliu  pentru persoane varstnice – Ingrijiri personale la domiciliu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea 
serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in 
sistem centralizat din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Stadionului Municipal Alexandria; 
 -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 ___ februarie 2016 
(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). 


