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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I ȚI 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 27.05.2021, 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 27.05.2021. 

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,                                                             Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

              Victor Drăguşin  

                                                                                                         Alexandru Răzvan Ceciu  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din 21 mai 2021 

(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                                                                            ANEXĂ LA DISPOZIȚIA  

                                                                                                     Nr.________din 21 mai 2021 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

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

anul 2021. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului 

financiar la data de 31.12.2020 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-

contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind  încheierea exercițiului financiar 

la 31.12.2020 a S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-

contabile, Raportului de activitate pe anul 2020 al S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. și a 

Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație privind încheierea exercițiului financiar la 

31.12.2020 al S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-

contabile, Raportului de Gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar 

la 31.12.2020 ale S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului 

financiar la data de 31.12.2020 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-

contabile la 31.12.2020, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate aferente exercițiului 

financiar 2020 ale S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. 

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

piețelor din Municipiul Alexandria administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării anexei la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și 

privat al Municipiului Alexandria către S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse din unitățile de învățământ 

preuniversitare de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021. 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate 

de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării secției sportive de motociclism în cadrul 

Clubului Sportiv Municipal Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului 

Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea protocolului de colaborare între municipiul 

Alexandria și comuna Nanov cu privire la branșarea la utilități a locuitorilor comunei Nanov riverani 

străzii Mircea Scarlat din municipiul Alexandria. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

cofinanțării de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare clădire 

Grădiniță nr. 7”, Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria.  

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea scrisorii de așteptări privind directorul S.C. 

Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 

“CONSTRUIRE ATELIER IPSO – AGRICULTURĂ ALEXANDRIA – ÎMPREJMUIRE 

AFERENTĂ, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, PARCĂRI, AMPLASARE INSEMNE 

PUBLICITARE, ACCESE AUTO ȘI PIETONARE”, Tarlaua 11 (AZAL), Parcela A53, municipiul 

Alexandria, județul Teleorman. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

“CONSTRUIRE 3 CORPURI A CÂTE 2 LOCUINȚE CUPLATE INDIVIDUALE P+1E+POD, 

ORGANIZARE ȘANTIER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Dr. Stîncă, nr. 15, municipiul 

Alexandria, județul Teleorman. 

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

interes local al municipiului Alexandria situat în strada Dunării, nr.140 A cu nr. cadastral 31583. 

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

local a unor terenuri din  municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, a  unui 

teren aparținând domeniului public  de interes local   al   municipiului  Alexandria situat   in  strada 

Dunării,  zona IAICA, către concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

municipiul Alexandria: S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din funcţiune in vederea  valorificării şi, după caz 

casării, a unor mijloace fixe aparţinând domeniului   privat de interes local al municipiului 

Alexandria, existente în inventarul imobilului fosta Centrala Termică nr. 11, situată în strada Avocat 

Alexandru Colfescu, nr. 54. 

- Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea asociației de locatari CO1-CO2  pentru 

încredințarea administrării, a părților comune ale blocurilor CO1, CO2, P4, P5, P9 din municipiul 

Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea de destinație a unor construcții, în vederea 

desființării acestora, din cadrul imobilului aparținând domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat în strada Carpați, nr. 27, în care funcționează Colegiul Național 

”Alexandru Ioan Cuza”. 

- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței de sprijin nr. 7, situată în blocul B8, 

str. 1 Mai nr.107 din municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr.334/24.11.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în 

municipiul Alexandria în parcările administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. (Inițiator : 

consilier Bulumac Florin Gabriel). 

-Petitii si interpelari; 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUȘIN 


