
 

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, miercuri, 28 

noiembrie 2018, orele 14:00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de 

zi:    

 -Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Alexandria 

doamnei Caracaleanu Camelia; 

-Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2018; 

-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 modificarea Anexa la HCL nr. 282/25 octombrie 2018, privind 

organizarea “Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna – editia a IV-a”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr. 6 Alexandria in vederea sustinerii si realizarii in comun a 

unor actiuni educative; 

-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 2018-2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice a 

Gradinitei cu P.P. nr. 10 din sediul Gradinitei cu P.N. nr. 5 din str. Libertatii nr. 1 din municipiul Alexandria la 

internatul Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu” din dtr. Libertatii, nr. 69 din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri 

pentru Parohia “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului 

Alexandria cu ASOCIATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE URBANA SI TERITORIALA (CDUT) in 

vederea implementarii in comun a “Romanian Urban Index – Sistem independent de monitorizare al serviciilor 

publice”, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, cod SMIS 113123; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordului de principiu al Consiliului local al municipiului 

Alexandria ca SC Parc Industrial Alexandria SRL sa beneficieze de facilitatile  prevazute la  art. 20 din Legea 

nr. 186/2013 privind  constituirea si functionarea parcurilor industriale; 

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

social al SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria; 

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

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2018 in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri 

Alexandria  SRL pe anul 2018; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea 

Generala a Asociatilor la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria; 



-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la H.C.L. nr. 192/25.06.2015, privind aprobarea 

Regulamentului privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al  municipiului  

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la punerea la dispozitia “Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, a terenurilor apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru constructiile noilor investitii aferente 

acestuia; 

-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 aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate 

în soluționarea cererilor de locuințe și in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate inchirierii, în 

Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in 

vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.7, situată in blocul S2, sc.B, 

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

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin 

Agentia Nationala pentru Locuinte, nr.13, situata in blocul S4, sc.B, str. Dunarii, ramasa disponibila in 

municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor terenuri din intravilanul municipiului 

Alexandria, E 70, nr. cadastrale 25773 – 25802, catre S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L.; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat a unui imobil - cladire, 

apartinand domeniului privat de interes local  al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai nr. 107, bloc B9, 

sc. A, catre  Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la vânzarea cu drept de preempţiune, a unui teren aparţinând domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe DJ 504 - Şos. Alexandria – Cernetu; 

-Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 508; 

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

Autorizatie de securitate la incendiu Piata Centrala Alexandria – Cupola; 

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

pentru obiectivul de investitii “Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala 

Gimnaziala Stefan cel Mare”; 

-Proiect de hotarare cu privire la asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de 

cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat, prin PNDL, dupa achizitie pentru obiectivul de investitii 

“Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”; 

-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 ___ noiembrie  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). 


