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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. (2) 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, 21 

decembrie 2017, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 
de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2018 pentru 

contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria; 

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

municipiul Alexandria; 

-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 aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta 

Sociala Alexandria pe anul 2018; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 219/31.07.2017 privind stabilirea salariilor 

de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie”, 

utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Directiei de Evidenta a 

Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 
Alexandria si Serviciul Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria; 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice  a obiectivului de 

investitii ,, Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele - incinta fostei U.M., Municipiului 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului  de imobile intre municipiul Alexandria si 

Biserica Penticostala Betleem Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 

municipiului Alexandria a unor bunuri aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A. pentru scoaterea din 

functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in sediul Primariei municipiului 

Alexandria;                                                                                                                                                                                        

-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 H.C.C., zona bl. I6; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. 588; 

 - Proiect de hotarare cu privire la rectificarea  bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2017;  



-Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 

Municipiului Alexandria pe anul 2017, efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2925/28.11.2017; 

 - Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 

Municipiului Alexandria pe anul 2017, efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2979/12.12.2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului  Municipiului Alexandria la 30 
noiembrie 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe 

anul 2017 din excedentul pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la delegarea administrarii catre consiliile de administratie ale 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria  a imobilizarilor corporale 

aferente acestora; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2017 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul 

scolar 2017-2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia Copiilor cu Dizabilitati in vederea realizarii in comun a unor actiuni 

specific copiilor cu autism si tulburare de spectru; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si 

de tineret care se desfasoara  in municipiul Alexandria in anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului organizarii concursului ,,Uniti pentru 

Romania”; 

-Petitii si interpelari. 

       Art. 2.- Prin   grija   Secretarului Municipiului Alexandria, 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 ___ decembrie  2017 

(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). 


