
                                                                                                                                                                                                                                                                
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 luni, 21 mai 2018, 

ora 14,00, 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 31.03.2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobara Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare 

elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea listei lucrarilor de proiectare care 

urmeaza a fi elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria in anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractului 

de achizitie publica pentru stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii “Infrastructura si utilitati pe 

Soseaua Turnu Magurele - incinta fostei U.M. in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile de capital 

necesare realizarii obiectivului de investitii “Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta 

fostei U.M. in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului 

social Cantina de ajutor social Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului 

social furnizat la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitati prin asistent personal; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea “Regulamentului de administrare si utilizare biciclete 

electrice” al serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunării, zona bloc F3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bloc 222; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al mun. Alexandria, situat in str. Dunării, zona bloc M4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 21, situată in blocul S4, 

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.15, situată in blocul S1, 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 1, situata in blocul F,  
str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al 

municipiului Alexandria, in vederea vanzarii prin licitatie publica; 

 -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 trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria, a unui teren intravilan avand numarul cadastral 25529, situat in DJ 504, 

Alexandria – Cernetu; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 
31.12.2017 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 

31.12.2017 la S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 

31.12.2017 la S.C. Transloc Prest S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 

31.12.2017 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 

31.12.2017 la S.C. Termic Calor Serv S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 
31.12.2017 la S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 

31.12.2017 la S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 
-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 ___ mai 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). 


