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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I TȚI E 

 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară  

   

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere: 

 -prevederile  art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al României ,  

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României; 

 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1 - Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data 

de 29.06.2020, ora 14.00, în sala de sedințe a Primariei municipiului Alexandria.  

Art.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție.  

           (2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile 

prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

  Art.3 - Materilalele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei municipiului 

Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei 

municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea CONSILIUL LOCAL - “Proiecte de 

Hotărâri” în format electronic. 

 Art.4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 Art.5 -Amendamantele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor 

depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 29.06.2020. 

Art.6 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi 

transmisă Instituției Prefectului - Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului 

General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere in aplicare. 

 

  

                   PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

              Victor Drăguşin  

                                                                                                 Alexandru Răzvan Ceciu  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ iunie 2020 

(Ședințele consiliului local sunt publice. - Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al României). 

http://www.alexandria.ro/
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA      

              PRIMAR                                                                            ANEXA LA DISPOZIȚIA  

                                                                                                     Nr.________din____iunie 2020 

 

 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

 

 -Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe 

anul 2020: 

 -Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de înlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice 

din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau scanare a 

documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes 

public; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

“Clubului Pensionarilor” în Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul 

persoanelor vârstnice și stabilirea costului acestora; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrari de interes local, 

conform prevederilor Legii nr. 272/2004; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 

tehnico economici actualizați, conform OUG nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare 

clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect 

Tehnic pentru obiectivul de investiții “Desființare Bloc B10”, în Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect 

Tehnic pentru obiectivul de investiții “Desființare Bloc B11”, în Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de mandat privind directorul SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în strada Horia Cloșca și Crișan, nr.162, lot 2, cu 

nr.cadastral 26306; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în strada Dunării, zona Han Pepinieră, cu nr.cadastral 

28151; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria în domeniul public de interes local al municipiului  Alexandria a unor terenuri situate în 

strada H.C.C. nr. 162, lot 2; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 91/30.03.2020, 

privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din 

municipiul Alexandria; 
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 - Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul 

privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26291, situat în strada 

Dunării, zona I.A.I.C.A.; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul 

privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 25642, situat în strada 

Dunării, nr. 49A, cvartal 79; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26426, situat în 

str. Constantin Brâncoveanu, nr. 55A; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31152, situat în 

str. Dunării, zona bloc 587; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, 

județul Teleorman; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la revocarea H.C.L. nr. 231/28.10.2010, privind modificarea 

elementelor de identificare (lungime și suprafață) ale străzii Horia Cloșca și Crișan din municipiul 

Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Alexandru Ghica, nr. 2 P; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren apartinând 

domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, situat în str.Alexandru-Ghica, 

nr.107D; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes 

local din municipiul Alexandria a unor cote părți de teren aferente unităților locative din Bl. B8, 

strada 1 Mai aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26181, situat în 

Sos. Drum de Centură; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 25982, situat în 

strada București, zona bloc 212; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului  

privat de interes local  al  municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local 

Administrația Domeniului Public Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la preluarea unui bun  aparținând domeniului  public  de interes 

local al municipiului Alexandria, din administrarea Clubului Sportiv Şcolar Alexandria  si darea in 

administrare către  Clubul Sportiv Municipal Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local  al municipiului Alexandria, situat  la adresa Şoseaua Drum de 

Centură, nr. 69; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 18, situată in blocul 

D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si 

cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 19, situată in blocul 

D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si 

cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria; 
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 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 24, situată in blocul 

D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si 

cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces 

la  locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în 

municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unor facilități fiscale privind plata taxei și a chiriei 

datorate bugetului local al municipiului Alexandria pentru ocuparea domeniului public cu panouri 

publicitare în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-COV-2; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

-Petitii si interpelari; 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRĂGUȘIN 


