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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. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei ,  

In temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al Romaniei; 

 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1 - Se convoaca Consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara pentru data 

de 19.12.2019, ora 14.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.  

Art.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a sedintei este cuprins in anexa care face parte integranta din 

prezenta dispozitie.  

           (2).Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile 

prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

  Art.3 - Materilalele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei municipiului 

Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management in format letric sau pe site-ul Primariei 

municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la sectiunea CONSILIUL LOCAL - “Proiecte de 

Hotarari” in format electronic. 

 Art.4 – Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 Art.5 -Amendamantele cu privire la proiectele de hotarari se vor formula in scris si se vor 

depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 19.12.2019. 

Art.6 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispozitie va fi 

transmisa Institutiei Prefectului - Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii si Secretarului 

General al Municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

  

                   PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

              Victor Drăguşin  

                                                                                                 Alexandru Razvan Ceciu  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ decembrie 2019 

(Sedintele consiliului local sunt publice. - Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei). 

http://www.alexandria.ro/
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA      

              PRIMAR                                                                            ANEXA LA DISPOZITIA  

                                                                                                     Nr.________din____decembrie 2019 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii partii sociale detinuta de SC Terma Serv 

SRL, in faliment, la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL catre SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

30.11.2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu 

personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al 

municipiului Alexandria pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice 

din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2019 pentru 

contribuabilii  persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de 

majorare a impozitului pe cladire si terenurilor neingrijite, situate in intravilanul municipiului 

Alexandria si a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate in extravilanul 

municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 161 din 30.11.2005 privind incadrarea 

terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren; 

-Proiect de hotarare cu privire la anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 

31 decembrie 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului „24 

Ianuarie” pe anul 2020, in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 369/2019 privind aprobarea 

organigramei, a statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si 

functionare ale serviciului public de interes local al Directiei de Asistenta Sociala Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 154/21 mai 2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la bugetul local 

pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program 

Prelungit nr. 4”, Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 

local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a 

vota favorabil iesirea din asociatie a comunei Scrioastea, judetul Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a 

lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019; 
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-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Bucuresti, zona bloc H1; 

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si 

Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.  S.A.,   a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip  – Construire bază sportivă tip 1 

din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind 

aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a 

regulamentului de organizare si functionare; 

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 24, situata in 

blocul  F, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, din locuinta din fondul locativ de stat in locuinta 

de serviciu; 

-Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitație publica a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bl. B5 

(TRB5); 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Centrală, str. Constantin 

Brâncoveanu; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Şos. Tr. Măgurele, zona 

bloc 589; 

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

-Petitii si interpelari; 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 


