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 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, 29 

martie 2019, orele 13:00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de 

zi:    

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile de 

invatamant preuniversitar din Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei 1.1 la H.C.L. nr. 406/17.12.2015 privind 

aprobarea regulamentului de organizare si functionare al cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a 

Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de aur” 2019 prin 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei de selectie si evaluare a proiectelor sportive 

cu finantare nerambursabila din bugetul local al municipiului Alexandria si a Comisiei de solutionare a 

contestatiilor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului „CAMPIONII 

RECICLARII” in toate unitatile de invatamant primar si gimnazial din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului „GRADINITA ECO” in 

toate unitatile de invatamant cu personalitate juridica din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform 

prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Amenajare spatii speciale temporare 

pentru situatii de urgenta (module-containere)” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform 

prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti 

pe strada Muncitori” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform 

prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti 

pe strada Unirii” in Municipiul Alexandria; 

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

investitii „Reabilitare cartier zona blocuri ANL – Sere” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la mutarea sediului cabinetului stomatologic din cadrul Colegiului 

National „Mircea Scarlat” in imobilul situat in Municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 32, 

proprietate privata a judetului Teleorman; 

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

local al municipiului Alexandria situat în Soseaua Alexandria Cernetu,          DJ 504; 



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

a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului public  de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

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

al municipiului Alexandria a unor cote parti aferente unei unitati locative apartinand  domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situata  în blocul D, str. Ion Creanga; 

 - Proiect de hotarare cu privire la privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea  unor 

bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea  

S.C. APA SERV S.A.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea  si completarea Anexei nr. 1 – Lista la H.C.L. nr. 

77/28.03.2018, privind darea in administrare  a unor bunuri aparținând 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 vânzarea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bl. 914, sc.B; 

 - Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor locuri de parcare  in zona 

blocului 608; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea  si completarea Anexei la HCL  nr. 101/30.03.2016, 

privind  aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la  

locuintele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul 

Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.21, situată in 

blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.8, situată in blocul S2, 

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

-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 ___ martie 2019 

(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). 


