
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. (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 joi, 28 

septembrie, 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 aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2017-2018; 

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

fonduri pentru unitatile de cult religios din Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din 

municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modelului de Contract de management administrativ-

financiar, ce se va incheia intre Primarul Municipiului Alexandria si directorii unitatilor de invatamant 

preuniversitar din Municipiul Alexandria, precum si aprobarea Indicatorilor de performanta, anexa la 

Contractul de management administrativ-financiar; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modelului cadru de parteneriat cu Inspectoratul Scolar 

Judetean Teleorman si unitatile de invatamant din municipiul Alexandria privind desfasurarea in comun a 

actiunilor educative, cultural – artistice si sportive cuprinse in lista anuala de actiuni ale Consiliului local 

si Primariei Municipiului Alexandria; 

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

municipiul Alexandria; 

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

lucrarilor 

de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 

energie termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2017 – martie 2018, 
persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2017 – 

martie 2018, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze 

naturale, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2017 – martie 2018, persoanelor 

singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie 

electrica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2017 – martie 2018, persoanelor 

singure si familiilor din municipiul Alexandria; 



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

investitii „Retea WI-FI pentru utilizare publica in Parc Padurea Vedea”, din municipiul Alexandria; 

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

investitii „Sistem de Radioficare si Adresare Publica in Parc Padurea Vedea”, din municipiul Alexandria; 

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

investitii „Montare camere de supraveghere video in Parc Padurea Vedea”, din municipiul Alexandria; 

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

investitii „Construire si Montaj Platforme Inaltare Fund Bazin de Inot Strand Vedea”, din municipiul 

Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 140 din 

20.04.2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale 

si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei din fondul locativ de stat al 
Municipiului Alexandria nr. 19 din blocul A4, scara A, strada Libertatii; 

 - Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 3 situata in bl. F, str. 

Ion Creanga, municipiul Alexandria din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al 

Municipiului Alexandria, in vederea vanzarii prin licitatie publica; 

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

unui teren din municipiul Alexandria; 

 - 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. Ion Creanga, zona bl. 407; 

 - 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 bl. F6; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public 

si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui numar de 5 (cinci) biciclete electrice 

ce fac obiectul Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017, catre Serviciul Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 Proiect de hotarare cu privire la preluarea obiectivului Sala de sport, situat in str. Soseaua Turnu 

Magurele, Baza Sportiva Peco, 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 Regulamentului privind activitatea de ridicare, 

transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria; 

 -Petitii si interpelari. 

      Art. 2.- Prin   grija   Serviciului   Cancelarie 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 ____ septembrie 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).   


