
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. (1) 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, miercuri, 15 martie 

2017, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 10”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 
„Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr. 1”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 
„Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr. 6”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitare Cresa nr. 4”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei nr. 4”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 7”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitare si modernizare retea stradala in municipiul Alexandria, strada Nicolae Balcescu, Strada 1 Decembrie, 
Strada HCC”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare si modernizare retea stradala in municipiul Alexandria, strada Libertatii, strada Carpati, strada 
Independentei, strada Confederatiei, strada 1 Mai, strada C. Brancoveanu, strada Al. Colfescu”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 
„Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii 
„extindere cladire laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea 

administrativ-teritoriala Municipiul Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ teritoriale 

Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in 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 „Teleormanul”, pe anul 2017;  



 -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 Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”, pe anul 2017; 
 -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, pe anul 
2017;  

 -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, pe anul 2017;  
 -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 fondator la Asociatia Club Sportiv Basket 

Teleorman - Alexandria, pentru anul 2017;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 102/28.09.2016 cu privire la desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de 
invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2015-2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii festivalului de teatru scolar „Pauza de teatru” 2017, 

in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului de cultura generala „EU STIU”, in 

municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de personal si a 
Regulamentului de organizare si functionare  ale Serviciului public local “D.G.A.S.” Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social 
furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice – Unitate de ingrijire la domiciliu; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin 
Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 15, situata in blocul S1, sc. A, str. Dunarii, 

din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a unitatii locative nr. 9 din blocul 100G, sc. A, 

str. Dunarii, nr. 6; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc GA 3 –Scoala Gimnaziala Alexandru 

Colfescu; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a obiectivului de investitii „Amenajare grup sanitar 

public, municipiul Alexandria”, str. Dunarii nr. 139, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 
Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea pe perioada determinata, a unui spatiu excedentar apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din spatiu cu destinatia invatamant preuniversitar de 

stat, in spatiu cu destinatia de sediu administrativ, la dispozitia Consiliului local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local din 
municipiul Alexandria a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui imobil-constructie, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 6C, catre Oficiul de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara Teleorman;  
 -Petitii si interpelari. 

      Art. 2.- Prin   grija   Serviciului   Cancelarie prezenta   dispozitie va fi   transmisa Institutiei Prefectului 
Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii si vor fi duse la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.    
                                                                                                  AVIZAT 

                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                         SECRETAR,                

                 Victor Drăguşin 
                                                                                                       Jr. Iulian Purcaru    
 

 
Alexandria, 

Nr. _______  din ____ martie 2017 
(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).  


