
 

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. 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, 25 

octombrie 2018, orele 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 

2018; 

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

30.09.2018; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea transformarii in moneda nationala a redeventelor, 

chiriilor si ratelor stabilite in euro si in dolari la data incheierii contractelor de concesiune, inchiriere si 

vanzare cu plata in rate; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 134 din 27 aprilie 2018 privind 

aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul 

scolar 2018-2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2018-2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea desfasurarii activitatii didactice din sediul Gradinitei cu 

Program Normal nr. 2 din str. Ion Creanga, nr. 79 la sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 3 din str. 

Mihaita Filipescu, nr. 15 din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la semnarea actului aditional la contractul de credit pentru investitii 

intre CEC Bank SA si Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea 

contractarii unei finantari rambursabile  interne in valoare de 24.000.000 lei; 

-Proiect de hotarare cu privire la organizarea “Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna 

– editia a IV-a”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului “Mister Alexandria – editia I”, in 

Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului “Miss Alexandria – editia a IV-a”, in 

Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul 

Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu Agentia Nationala Antidrog in vederea 

sustinerii unor actiuni de educare si constientizare; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul 

Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu Organizatia Salvati Copiii Romania in 

vederea sustinerii unor actiuni de educare si constientizare; 



-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Alimentare cu 

energie electrica Campus universitar Valahia, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Amenajare 

peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Imbunatatirea 

conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Modernizare, 

extindere, dotare si amenajare curte interioara Gradinita cu Program Prelungit Ion Creanga”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Reabilitare cladire 

laboratoare Lic. Tehnologic nr. 1 (fost Grup Scolar Tehnic)”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea participatiei in cadrul proiectului, de aprobare a 

indicatorilor tehnico economci, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de 

parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale 

pentru proiectul “Achizitia de mijloace de transport public – autobuze electrice”, Axa prioritara 4 – 

Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii 

scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv 

promovarea  mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor  de adaptare relevante pentru atenuare, 

Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii 

bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul de proiecte  dedicat cererilor de finantare depuse 

in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca lider de parteneriat; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare  cladire (laboratoare multimedia) 

Scoala Gimnaziala nr. 7”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei nr. 4”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului general 

actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cresa nr. 4”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului soft “Educatie pentru sanatate in 

comunitatea marginalizata  din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”; 

- Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea a unei 

constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, apartinand domeniului privat de interes local 

al municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia; 

- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unor imobile din cadrul Liceului 

Tehnologic Nr. 1, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 69/10.08.1999, 

privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, 

judetul Teleorman; 

- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui imobil apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, din centrala termica de zona in imobil cu alta destinatie; 

- 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 dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria situat in Alexandria-Cernetu D.J.504, nr. cadastral 23590; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Aleea Ciresilor, nr. 4, nr. cadastral 25585; 

- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 107 (lot 2), cu nr. cadastral 

25041; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc I14; 



- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unuir teren, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, zona bloc G1; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr. 12, situata in blocul S1, 

sc. B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr. 13, situata in blocul S2, 

sc.B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr. 14, situata in blocul S4, 

sc.B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr. 9, situata in blocul S4, 

sc.B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2019; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele  indreptatite sa 

primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate si speciale, in Municipiul Alexandria catre SERVICIUL COMUNITAR DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA; 

- Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transport 

public local de calatori 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 ___ octombrie  2018 

(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). 


