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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, cu modificările și completările ulterioare. 

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, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1- Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data 

de 28.09.2022, ora 14.00, la Clubul Pensionarilor din 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 al 

României, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.3- Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la 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 28.09.2022. 

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 22 septembrie 2022 

(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 22 septembrie 2022 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

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

anul 2022. 

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

unor fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea nr. 1 din municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Cupa 

pensionarilor la pescuit” 2022. 

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de înlesniri la plată contribuabililor-persoane 

fizice din municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. 

Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociașiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“Teleormanul”, pentru a aproba Strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare pentru Aria de operare în județul Teleorman, pentru perioada 2022-2027. 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023. 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

municipiului  Alexandria în  Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de 

învăţământ preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea punctului D din Anexa la H.C.L. nr. 

181/29.06.2020 privind aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice și 

stabilirea costului acestora. 

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

Municipiului Alexandria, Direcția de Asistență Socială Alexandria cu Grădinița cu P.P. nr. 6 

Alexandria, respectiv Grădinița cu P.P. “Ion Creangă” Alexandria, în vederea asigurării transportului 

hranei. 

- Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții “Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, 

prin adoptarea unui transport public ecologic”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2022 

privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri 

externe nerambursabile. 

- Proiect de hotărâre cu privire la implementarea proiectului “Extinderea și modernizarea 

sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Alexandria prin achiziția și amplasarea de 

insule ecologice digitalizate” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B – Componenta C3 

Managementul deșeurilor. 

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

lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria.  
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- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a 

sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de 

SC Servicii Publice Alexandria SRL. 

- 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 vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31636, situat în 

str. Dunării, zona bloc 911. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat  pe strada Dunării, nr. 281A. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32147, situat în 

str. Alexandru Colfescu, nr. 45A. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32112, situat în 

str. Drum de Centură. 

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

interes local al municipiului Alexandria situat în D.J. Alexandria – Lăceni cu nr. cadastral 21681. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale 

pentru anul 2023 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de 

locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din 

fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2023 și constituirea comisiei de analiză 

a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în 

municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării cu plata integral a unor locuințe situate în 

municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 

- Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 

municipiului Alexandria  pentru următoarele trei luni. 

-Petiții și interpelări; 

  

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUȘIN 


