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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 joi, 28 ianuarie 

2016, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 

2016; 

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

reparare strazi in anul 2016, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pentru anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC 

CALOR SERV S.R.L. pentru anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. pentru anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRIMALEX 

PROIECT TEL S.R.L. pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC 

PREST S.R.L. pentru anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL 

SANITAR-VETERINAR S.R.L. pentru anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pentru anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si 

de tineret care se desfasoara in Municipiul Alexandria in anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru problemele 

romilor la nivelul municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de 

personal si a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public local DGAS Alexandria; 

 -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 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza 

Proiect tehnic la obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1907 in Municipiul 
Alexandria”; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza 

Proiect tehnic la obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Fratii Golesti in 

Municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la 

obiectivul de investitii „ Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru 

obiectivul de investitii „Modernizare strada Mircea cel Batran – Alexandria, tronson I si II”; 

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

obiectivul de investitii „Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele incinta fostei UM”; 

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

obiectivul de investitii „Reabilitare si refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul Teoretic A. I. Cuza”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea si functionarea pe 

termen mediu si lung a serviciului de salubrizare din municipiul Alexandria pentru perioada 2015-2020; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 

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

prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr.3, situata in blocul S1, sc. B, str. Dunarii, ramasa disponibila in 

municipiul Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 6C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 

a unor imobile din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1 situata in 

incinta Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea, str. Ciocan; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 135, in CV 68; 

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

local al municipiului Alexandria, situat in Tarlaua T24/1, parcela 187 Anini; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes 

Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

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

de interes local al municipiului Alexandria, din punct termic in imobil cu alta destinatie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  modificarea Anexei nr. 4 la HCL 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 SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu Asociatia Vladut-Alexandru pentru Sprijinirea Copiilor cu Deficiente 

Neuropsihomotorii, in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice copiilor cu deficiente 

neuropsihomotorii; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe perioada determinata, a unui spatiu 

si a bunurilor din dotare, apartinand domeniului public de interes localal municipiului Alexandria, situat in 

Str. Dunarii, nr. 282, catre Asociatia nevazatorilor din Romania, Filiala Interjudeteana Teleorman 

Giurgiu; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 341 din 26.11.2014 privind asocierea 

Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. Piete si Targuri 

Alexandria SRL in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata Primalex Proiect Tel; 

 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul  privat de interes local al municipiului 

Alexandria, a unui bun aflat in administrarea Serviciului Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier, national, cu 

compensare, a unui teren proprietatea publica a Municipiului Alexandria; 



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

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Moraru, nr. 8; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Negru Voda, nr. 6 bis; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, nr. 59; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 

privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, 

judetul Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 

Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 372/04.12.2015 privind predarea catre 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „CNI” 

S.A. a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, nr. 119-Stadion Municipal si pe strada Vedea, 

nr. 4, municipiul Alexandria si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 

„Complex Sportiv Stadion Municipal Alexandria, judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 3 la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

municipiului Alexandria catre SC Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L., aprobat prin HCL 
nr. 66/31.03.2011; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a 

energiei termice in municipiul Alexandria; 

 -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   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 ___ ianuarie 2016 

(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). 

 

 

 
 

 
 


