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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 31.10.2019, 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, Compartiment Cancelarie 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 municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 31.10.2019. 

Art.6 -Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta dispozitie va fi transmisa 

Institutiei Prefectului - Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii si secretarului municipiului 

Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

  

                   PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                                       SECRETAR, 

              Victor Drăguşin  

                                                                                                 Alexandru Razvan Ceciu  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ octombrie 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____octombrie 2019 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

-Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 

municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2019 cu privire la 

organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiilor la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„Teleormanul”; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiilor la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„Teleormanul”; 

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

anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

30.09.2019; 

-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 2019-2020; 

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

unor fonduri pentru Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea Alexandria nr. 1 din Municipiul 

Alexandria 

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

unor fonduri pentru Biserica Crestina Baptista „Emanuel” din Municipiul Alexandria; 

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

unor fonduri pentru Parohia Sfantul Ierarh Grigore Teologul din Municipiul Alexandria; 

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

unor fonduri pentru Parohia „Sfantul Nicolae” din Municipiul Alexandria; 

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

unor fonduri pentru Parohia „Sfantul Alexandru” din Municipiul Alexandria; 

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

unor fonduri pentru Parohia „Sf. Cuvioasa Parascheva” din Municipiul Alexandria; 

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

unor fonduri pentru Parohia Sfintii Imparati Constantin si Elena 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 instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, 

datorate bugetului local al municipiului Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019 – 

martie 2020, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Miss 

Alexandria – editia a V-a” in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Festivalul 

de colinde” editia 2019, in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect 

„Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion 

Creanga”, in Municipiul Alexandria, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4, 

Prioritatea de investitii 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I., 

pentru obiectivul de investitii „Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr. 5”, in Municipiul 

Alexandria; 

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

obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe Strada Viitorului (tronson cuprins intre 

Str. Al. Ghica – Str. Unirii – dig Vedea)”, in Municipiul Alexandria; 

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

tehnico-economici, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion 

Creanga”, in Municipiul Alexandria; 

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

tehnico-economici, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii 

„Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria”; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind 

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel SRL 

Alexandria in anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 128/24.04.2019 privind 

aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a 

lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea 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 aprobat prin 

HCL nr. 190/27.06.2018; 

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

capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

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

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019; 

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

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

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

Targuri Alexandria SRL pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de catre SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului  comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011; 
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-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului de functionare a 

sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de 

SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

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

Sanitar Veterinar SRL pe anul 2019; 

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

ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2019; 

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

TRANSLOC PREST SRL pe anul 2019; 

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

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Dunarii, zona bloc G100 PECO, cu numar 

cadastral 25935; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea 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 aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi 

a spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului 

public de interes local municipiului Alexandria; 

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

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr.16, situata in blocul S3, sc.B, str. Dunarii, 

ramasa disponibila in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria, in anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria, in anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de utilizare pentru ocuparea zonei 

drumurilor aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria pentru instalatiile de 

comunicatii amplasate subteran si suprateran, aflate in zona acestor drumuri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 


