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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 vineri, 27 aprilie 

2018, ora 12,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2019; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din 

municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi pe anul 2018 in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului 

Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Organigramei, a Statului de functii, numarului de 

personal si a  Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public de Interes Local Directia 

de Asistenta Sociala Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „EXTINDERE 

SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, TRANSFORMARE IN DOUA UNITATI 

LOCATIVE(P+1E) SI REFACERE IMPREJMUIRE” municipiul Alexandria, str. Cuza Voda, nr. 14BIS; 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

,,REALIZARE LOCUINTA P+1E” municipiul Alexandria, str. Negru Voda, nr. 189 BIS; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr.6, situata in blocul S1, 
sc.B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

-Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului ,,Cuvintele dor, tacerea 

ucide”, in Municipiul Alexandria; 

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

Stop", in Municipiul Alexandria;                                                                                                                                                                    

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de aur” 2018 prin 

acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea contractului de delegare aprobat prin 

HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de gestiune si atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.; 

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

investitii ,,Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu Program Prelungit nr.7 in Municipiul 

Alexandria;  

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

de investitii ,,Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module - containere) 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 

a unor terenuri din municipiului  Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc D1 ; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc BM5;  

-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. Libertăţii nr. 185, zona bloc 

A5;      

-Proiect de hotarare cu privire la  vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat  in str. Carpati, zona bloc A3;        

 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune ale unor bunuri apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului 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  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). 


