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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 29.01.2020, 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 29.01.2020. 

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 ___ ianuarie 2020 

(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____ianuarie 2020 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive 

si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2020; 

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

SANATOS”, in Municipiul Alexandria; 

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

IUBESC ALEXANDRIA” in Municipiul Alexandria; 

-Proiect  de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii campaniei „Fii aproape 

de mine”, in Municipiul Alexandria, in anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 

49/26.02.2015 privind constituirea „Sfatului Inteleptilor” din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului de mandat privind directorul SC Parc 

Industrial Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul Consiliului local al municipiului Alexandria pentru anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 

munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 

130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire sociala in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind confiscarea animalelor si 

pasarilor ca urmare a sacrificarii acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria; 

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

bugetul local pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program 

prelungit nr. 10’, in Municipiul Alexandria; 

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

contractelor de achizitie publica si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii 

“Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare”, in Municipiul 

Alexandria; 

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

obiectivul de investitii „Desfiintare Cladire C3 – Casa Poarta de la Liceul Tehnologic Nicolae 

Balcescu”, in Municipiul Alexandria; 

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

obiectivul de investitii „Desfiintare Cladire C4 – Cantina de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, 

in Municipiul Alexandria; 

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

obiectivul de investitii „Desfiintare Cladire C5 – Cladire Administrativa de la Liceul Tehnologic 

Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria; 
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- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investitii „Desfiintare Cladire C6 – Spalatorie de la Liceul Tehnologic Nicolae 

Balcescu”, in Municipiul Alexandria; 

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

obiectivul de investitii „Desfiintare Cladire C7 – Magazie de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, 

in Municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Soseaua Tr. Magurele, cu nr. cadastral 23437; 

- Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Av. Alexandru Colfescu nr. 54,  cu nr. cadastral 

22915; 

- Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria situate pe DE 70; 

- 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, zona Modern; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 361/31.10.2019, privind aprobarea 

Regulamentului cadru de inchiriere a terenurilor si a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea 

licitaţiilor publice  privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes 

local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitatie publică a unor copertine aparținând 

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

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

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

-Petitii si interpelari; 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 


