
 

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, miercuri, 27 

februarie 2019, orele 14:00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine 

de zi:    

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

municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cresa nr. 4”, Municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizarea infrastructurii 

gradinitei cu PP nr. 4”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Gradinita 

nr. 7”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu 

program prelungit nr. 10”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuire 

si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Extindere cladire si amenajare laboratoare 

Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Scoala 

Gimnaziala Al. Colfescu”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 

5”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii 

Gimnaziale nr. 6”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare cladire 

(laboratoare multimedia) scoala gimnaziala nr. 7”, Municipiul Alexandria; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Liceul 

Tehnologic nr. 1”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru proiectul de investitii „Modernizare si utilitati pe Soseaua Turnu 

Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea 

participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico economici, a cheltuielilor legate de 

proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in 

comun a unei achizitii publice ocazionale pentru proiectul „Achizitia de mijloace de transport public – 

autobuze electrice”, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e – 

Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special 

pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de 

adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile 

resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul de proiecte 

dedicate cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice, ca lider de parteneriat; 

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

„Desfiintare constructii Stadion Municipal”, in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii 

„Desfiintare constructii Strada Vedea nr. 4” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de proiectare cuprinse in Programul serviciilor  

de proiectare, cu finantare din excedentul anilor precedenti, utilizat pentru anul 2019, de catre S.C. 

Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului serviciilor de proiectare, cu finantare din 

excedentul anilor precedenti, utilizat pentru anul 2019, de catre S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta 

familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete 

sociale persoanelor singure si familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel 

de trai minimal din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale 

administrate  si finantate din bugetul Consiliului local al municpiului Alexandria pentru anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de 

urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea in administrare de catre Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria de la Consiliul Judetean Teleorman pentru Directia de Asistenta Sociala Alexandria a unui 

spatiu medical in imobilul situat in Municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 32, proprietate 

privata a judetului Teleorman; - 

 -Proiect de hotarae cu privire la modificarea H.C.L. nr. 33/27.02.2017 privind aprobarea 

componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria si a 

Regulamentului de organizare si functionare a acesteia; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 140/ 20 aprilie 

2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a 

serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar 

veterinare ce urmeaza a fi practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere 

strazi pentru trimestrul intai al anului 2019 in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Calendarului de Activitati pentru anul 2019, conform 

Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria 



cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 

Educationala Teleorman in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului „OLIMPIADA 

SIGURANTEI”, in municipiul Alexandria; 

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

local al municipiului Alexandria situat în Soseaua Alexandria Cernetu, nr.cadastral 25530; 

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

local al municipiului Alexandria situat în Drum de Centură, nr.cadastral 25855; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local 

a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Bucuresti, zona bl.702, sc.B; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Carpaţi, zona bloc 256, cu nr. 

cadastral 25971; 

 -Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă, situat în municipiul Alexandria, strada 1 Mai, bloc B4, ap. 4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui imobil, apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, nr. 79; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea 

imobilului - Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cartal 79, din domeniul public al 

Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia 

catre Ministerul Tineretului si Sportului; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  a unui imobil  apartinand domeniului  

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona IAICA, catre Serviciul 

Public de Interes  Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr.65/31.03.2011 de stabilire a 

modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a 

gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe durata nelimitata , catre Distributie 

Energie Oltenia SA a instalatiilor de distributie publica rezultate din lucrarea „Extinderea retelei de interes 

public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati militare, Municipiul 

Alexandria, judetul Teleorman“ proprietatea  Municipiului Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 2J ( lot 

1), cu nr.  cadastral 24868; 

 -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 ___ februarie 2019 

(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). 


