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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 miercuri, 28 

februarie 2018, 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 

2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC 

PREST S.R.L. Alexandria pe anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria pentru anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Serviciului 

Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria pe anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Primalex 

Proiect Tel S.R.L. Alexandria pentru anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Piete si 

Targuri Alexandria S.R.L. pe anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC 

CALOR SERV S.R.L. Alexandria pentru anul 2018; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pe anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si 

reparare strazi in anul 2018 in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de producere, transport, distributie si  furnizare a energiei termice pentru populatie in 

sistem centralizat din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria SRL; 

 -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 2018; 

 -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 2018; 
-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 fondator la Asociatia 
Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria, pentru anul 2018; 



 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea Concursului „ROMANIA MEA”, in Municipiul 

Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea Concursului „Uniti suntem ROMANIA”, in 

municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare prin gestiune directa a activitatilor de 
dezinfectie, dezinsectie si deratizare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 

Public Alexandria; 

 -Proiect de htoarare cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului 

de organizare si functionare al Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 

personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de 

Evidenta a Persoanelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria 

in Directia de Asistenta Sociala Alexandria si aprobarea Organigramei, a statului de functii, numarului de 

personal si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 100/26 aprilie 2017 privind 

stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de 

transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al 

Municipiului Alexandria, pe anul 2018; 

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

elaborate de SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL Alexandria, in anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiecte elaborate de SC 

Primalex Proiect Tel SRL Alexandria;  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu SC WHITE 

POINT SRL Craiova, in vederea desfasurarii activitatii de publicitate pe raza municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor 

bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de parteneriat nr. 925/28.12.2017, catre Serviciul Public 

de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada DRUM DE CENTURA, nr. 

23, CV 125; 

 - Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat  de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada VIILOR, nr. 1C, CV 125; 

 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 

local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la dezmembrare a unui teren apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in zona SERVICE-AUTO-ICIL, cu nr. cadastral 25414; 

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

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

Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local 

al municipiului Alexanria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in strada Dunarii, nr. 1; 

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

Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in 

vederea desfiintarii (demolarii) acestora, pe perioada desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare) 

pentru realizarea obiectivului sala de sport cuprins in Lista-sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul 

subprogramului  Sali de Sport, aprobat prin Ordinul MDRAPEE, nr. 14/07.06.2017 la pozitia 1.044; 
 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local 

al municipiului Alexandria, a unui teren situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, 
nr. 4; 



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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada 

Dunarii, zona bolc I3; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 11, situata in blocul S1, sc A, str. 

Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 
 - Proiect de hotarare cu privire larepartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchiriereii, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr. 11, situata in blocul S2, sc B, str Dunarii, ramasa 

disponibila, in municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 1; 

 - Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui bun imobil apartinand domeniului public de 

interes local din municipiul Alexandria, situat in str. Ciocan, Strand Vedea de la Serviciul Public de 

Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv 

Scolar Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in municipiul Alexandria, 

strada Dunarii, zona bloc 1602, sc.B; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 286 din 10 octombrie 2017 privind trecerea 

din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al 

municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii, a unor 
unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a cotei 

parti de teren aferenta acestora; 

 -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.  

 

 

 

                       PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                                            SECRETAR, 

                  Victor Drăguşin  

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ februarie 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). 


