
1 

 

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

administrativ al Romaniei ,  

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

privind Codul administrativ al Romaniei; 

 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1 - Se convoaca Consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara pentru data 

de 29.11.2019, ora 14.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.  

Art.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a sedintei este cuprins in anexa care face parte integranta din 

prezenta dispozitie.  

           (2).Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile 

prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

  Art.3 - Materilalele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei municipiului 

Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management in format letric sau pe site-ul Primariei 

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

Hotarari” in format electronic. 

 Art.4 – Proiectele de hotarari inscrise 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 hotarari se vor formula in scris si se vor 

depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 29.11.2019. 

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

transmisa Institutiei Prefectului - Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii si Secretarului 

General al Municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

  

                   PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

              Victor Drăguşin  

                                                                                                 Alexandru Razvan Ceciu  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ noiembrie 2019 

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

administrativ al Romaniei). 

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

              PRIMAR                                                                            ANEXA LA DISPOZITIA  

                                                                                                     Nr.________din____noiembrie 2019 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

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

anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului 

„Revelion”, in municipiul Alexandria in anul 2019; 

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

Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV 

SRL, in faliment, la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL catre 

SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV 

SRL, in faliment, la SC TRANSLOC PREST SRL catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA 

SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la actualizarea 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; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 297 din 25 septembrie 

2019 privind aprobarea modalitatii de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare  cu privire la aprobarea modificarii Statului de functii al Serviciului 

Public de Interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea 

contractelor de achizitie publica si intocmirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 7”, in Municipiul 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala 

Gimnaziala nr. 7”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor 

tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru 

comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului social furnizat in comunitate – SPRIJIN COMUNITAR si URGENTE SOCIALE; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului social de zi – Cantina de ajutor social Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei constructii apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situata in str. Agricultori nr. 27A, 

cvartal 105; 
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-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 modificarea H.C.L. nr. 25 din 24 februarie 2010 privind 

darea in folosinta gratuita, pe termen limitat - 49 ani, catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura 

Teleorman, a unui spatiu cu suprafata utila de 369,00 mp, ce apartine domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Decembrie  nr. 172A; 

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea 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. 18, situata in 

blocul I3,  str. Dunarii, 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 aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.14, situată in blocul 

S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

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

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

-Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitație publica a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Independenţei, zona bloc 

G101B, sc. B; 

-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 905; 

-Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractelor care expiră în cursul anului 2020, 

pentru terenurile închiriate, pe care sunt construite garaje şi copertine; 

-Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractelor de închiriere care expiră în cursul 

anului 2020, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi terenurile închiriate, aparţinând 

domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie 

publică a terenurilor, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 

Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor; 

-Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, 

aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul M9, strada 

Dunării; 

-Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, 

aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada 

Ion Creangă; 

-Petitii si interpelari; 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 


