
 
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. 39, alin. (2) si (3) din  Legea   nr. 215  din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 68, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 215 

din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

D I S P U N E : 

 

  Art.1.- Consiliul local al municipiului Alexandria se convoaca in sedinta ordinara , 28 

septembrie 2018, orele 13:00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu 

urmatoarea ordine de zi:    

-Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local al Municipiului Aexandria pe 

anul 2018; 

-Proiect de hotarare cu privire la Asocierea municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie 

Alexandria; 

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

fizice din municipiul 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 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman”,  

pentru anul 2018; 

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

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr.6, situate in blocul D, str.Ion Creanga, 

ramasa  disponibila in municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din 

municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuinta 

DUPLEX P+1E, Anexa si Imprejmuire”, str. Negru Voda , nr. 195, municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic 

General al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in  domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan avand numarul cadastral 25803, situat in 

E70, Lot 31(parc industrial SPA, 100MP); 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

al municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii, a unei 

constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica;  



-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea 

unei constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, apartinand domeniului privat 

de interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia;  

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 344/24.11.2017, cu privire la 

constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al municipiului Alexandria ; 

-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor mijloace de transport ce apartin domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria de la SC TANSLOC PREST SRL si darea in 

administrare catre Serviciul Comunitarde  de Transport Public Local de Persoane Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemtiune, a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, nr. 380A, cu 

nr. cadastral 22086; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL 239/24.08.2018 privind 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii 

in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in 

Consiliile de administratie ale  unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 

Alexandria pentru anul scolar 2018-2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr.4 la 

HCL65/31.03.2017 privind stabilirea modalitatii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii 

si atribuire a contractului de delegare catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea formei actualizate a 

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 aprobarea modificarii si completarii Programului de 

executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2018, in municipiul Alexandria.  

-Petitii si interpelari. 

       Art. 2.- Prin   grija   Serviciului   Cancelarie prezenta  dispozitie va fi  transmisa Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii si vor fi duse la indeplinire 

prevederile prezentei dispozitii.  

                                      

              PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                                   SECRETAR, 

        Victor Drăguşin  

                                                                                                 Jr. Iulian Purcaru   

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ septembrie  2018 

(Sedintele consiliului local sunt publice. - Art. 42, alin. 1 din Legea nr 215 din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare). 


