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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 27.02.2020, 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 27.02.2020. 

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 ___ februarie 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____februarie 2020 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

-Proiect de hotarare cu privire la Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane 

fizice din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea 

platii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure 

domiciliate in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr.28/29.01.2020 privind 

salariile familiei ocupationale „Administratie, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului  Municipiului Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, 

Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public, Serviciul Public de Interes Local 

Directia de Asistenta Sociala Alexandria, Serviciul de Transport Public Local de Persoane Alexandria 

si ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat al 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, pentru anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la 

Asociatia Municipiilor din Romania, pentru anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la 

Asociatia Euro Teleorman, pentru anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 

local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiilor la A.D.I. „Teleormanul”, pentru 

a vota favorabil iesirea din asociatie a comunei Branceni, judetul Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia T.E.T. Alexandria pentru realizarea in comun a Festivalului de 

teatru tanar IDEO IDEIS; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia Nevazatorilor din Romania, Filiala Interjudeteana Teleorman-

Giurgiu, Grupa Alexandria in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor 

nevazatoare; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr. 6, Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, Scoala 

Gimnaziala „Stefan cel Mare”, Colegiul National „Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia – Facultatea de 

Stiinte si Inginerie din Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala 
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Gimnaziala si Primaria Comunei Talpa pentru Realizarea in comun a proiectului „Traditiile si 

obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile 

alocate de la bugetul local al Municipiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, 

aferent anului 2020; 

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

de CARTE”, in municipiul Alexandria; 

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

Cetatean”, in Municipiul Alexandria, in anul 2020; 

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

unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura; 

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

obiectivul de investitii „Desfiintare cladire C3 – Anexa de la Gradinita cu program prelungit Ion 

Creanga”, in Municipiul Alexandria; 

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

obiectivul de investitii „Desfiintare cladire C4 – Beci de la Gradinita cu program prelungit Ion 

Creanga”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unei constructii, apartinand 

domeniului public de interes local al   municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea 

imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al 

Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a 

acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului; 

-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui bun  apartinand domeniului  privat de interes 

local al municipiului Alexandria, de la Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 

Public Alexandria  si darea in administrare catre  Club Sportiv Municipal Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui numar de 5 locuinte tip modul, 

din spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta in locuinte de sprijin; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.20, situată in blocul 

D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si 

cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.12, situată in blocul 

S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor de sprijin 

pentru anul 2020 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de 

locuinte de sprijin pentru intocmirea listei de prioritati; 

-Petitii si interpelari; 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 


