
 

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, joi, 20 

decembrie 2018, orele 16:30, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 

de zi:    

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

30.09.2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe 

anul 2018 din excedentul anului 2017; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 165/10.11.2016 privind asocierea 

Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar 

Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a proiectului „Acces egal si calitativ la educatie in 

judetele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT”, derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-

2020; 

 - Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2019; 

 - Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2019 pentru 

contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria; 

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

din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor preuniversitar din 

municipiul Alexandria pentru anul scolar 2019-2020; 

 - Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr. 5 Alexandria in 

Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea  HCL nr. 246/28.09.2018 privind Aprobarea 

modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va incheia intre Primarul 

Municipiului Alexandria si directorii unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Alexandria, 

precum si aprobarea Indicatorilor de performanta, anexa la Contractul de management administrativ – 

financiar; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al 

judetului Teleorman, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor activitati de prevenire a 

criminalitatii; 

 - 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 2019; 



 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor 

tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul 

Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”; 

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

investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Muncitori”; 

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

investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Unirii”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 22, situată in blocul S3, 

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

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 8, situată in blocul S3,  

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

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 1, situată in blocul S2,  

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

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 7, situată in blocul S3,  

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

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 311/18.11.2003 privind atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producer, transport si distributie a energiei 

termice in municipiul Alexandria, către S.C.TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dr. Stâncă, zona bloc L28; 

-Petitii si interpelari. 

       Art. 2.- Prin   grija Secretarului municipiului Alexandria 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 ___ decembrie 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). 


