
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 vineri, 24 

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

de zi: 

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

2017; 

 -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 2017; 

 -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; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2017-2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului 

sarbatorilor de iarna pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobara Regulamentului de functionare a sistemului de parcare 

cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 

privind  aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din 

municipiul Alexandria; 

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

investitii „Iluminatul arhitectural” in municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefen cel Mare” in Municipiul 

Alexandria, strada Carpati nr. 15; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala 

Stefan cel Mare”; 

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

investitii „Reabilitare si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6” in Municipiul Alexandria, strada 1 

Mai nr. 107; 



 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe 

care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Clubul Sportiv Scolar Alexandria, a 

unui bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Scolii 

Gimnaziale nr.6, situat in strada 1 Mai, nr. 107; 

 - Proiect de hotarare cu privire la inchiriere prin licitatie publica a unor copertine apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 
 - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira in cursul anului 

2018, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si terenurilor inchiriate, apartinand 

domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira in cursul anului 

2018, pentru terenurile inchiriate pe care sunt construite garaje si copertine; 

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

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

 -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.    

 

 

                                                                                                                AVIZAT 

                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                            SECRETAR,                

                 Victor Drăguşin 

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alexandria, 

Nr. _______  din ____ noiembrie 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).   


