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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, miercuri, 24 

aprilie 2019, orele 14:00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de 

zi:    

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 

2019, 

 -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”, pentru anul 2019; 

 - 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 

Municipiilor din Romania, pentru anul 2019; 

 - 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, pentru anul 2019; 

 - 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”, pentru anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor impozite si taxe locale 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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL 

SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria pentru anul 2019; 

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

ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2019; 

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

Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprbarea bugetului de venituri si cheltuieli si anexelor de 

fundamentare a acestuia pentru SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2019; 

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

PREST SRL pe anul 2019; 

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

CALOR SERV SRL pe anul 2019; 



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

INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL pe anul 2019; 

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

Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. 

Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi 

elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 185/28.06.2017 privind 

Regulamentul de convietuire sociala in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de ordine si siguranta publica al municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului annual al finantarilor nerambursabile 

alocate de la bugetul local al Municipiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, 

aferent anului 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului “Verde-Liber, Rosu-

Stop”, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C. si 

P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii 

„Reabilitare Cresa nr. 4”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C. si 

P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii 

„Modernizarea si reabilitarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, Municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C. si 

P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii 

„Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C. si 

P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii 

„Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr. 6”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, conform 

prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Amenajare club pensionari”, in 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate pentru 

obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 

7”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitație publica a unor terenuri aparținând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitație publica a unor terenuri aparținând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Tudor Vladimirescu, zona bl. 

F13; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Bucuresti, zona bl. H1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin atribuire directa, a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în extravilanul municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 2, situată in blocul S4, 

sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.8, situată in blocul S1, 

sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 14, situată in 

blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii in 

mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, ramase disponibile in blocul G, str. Ion Creanga, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria; 

-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 ___ aprilie 2019 

(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). 


