
                                                                                                                                                                                                                                                                
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, 28 martie 

2018, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

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

unor imobile din mun. Alexandria; 

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

local al  mun. Alexandria, situat in str. Ciresilor nr. 4, cu nr. cadastral 25223; 

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

local al  mun. Alexandria, situat in str. Dunarii nr. 49A, cu nr. cadastral 22946; 

 - 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 1 Decembrie, zona blocului I1, 

sc. B; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  a statiei de incarcare a acumulatorilor 

bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de parteneriat nr.925/28.12.2017, catre Serviciul Public de 

Interes Local  Administratia  Domeniului Public Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui bun imobil,  fosta Centrala Termica nr. 4, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Avocat Alexandru Colfescu 

zona bloc 305 de la Directia de Asistenta Sociala Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Inspectoratul de 

Politie Judetean Teleorman, a unui imobil  apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in str. Carpati, nr. 9; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  a unor bunuri apartinand domeniului  public si 

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

Domeniului Public Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  a unei cladiri apartinand domeniului  public de 

interes local al municipiului Alexandria, din cadrul CT Zona, str. Dunarii, zona IAICA, catre Serviciul Public 

de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 

municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa 

caz, casarii; 

 - Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor constructii din cadrul Liceului 

Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in 

vederea demolarii acestora, pe perioada desfasurarii lucrarilor de demolare, pentru scoaterea din functiune, 

casarea si dupa caz, valorificarea acestora, in conditiile legii; 

 - Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei constructii din cadrul Liceului Teoretic 

C-tin Noica, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii 

acestia, pe perioada desfasurarii lucrarilor de demolare, pentru scoaterea din functiune, casarea si dupa caz, 

valorificarea acesteia, in conditiile legii; 



 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, a unui teren din zona blocurilor 100, in vederea realizarii obiectivului de investitii 

"Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul 

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. Fratii Golesti, nr. 46; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 11, 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 S2, sc. A, 

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

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 3, situată in 

blocul S2, sc. B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 privind 

aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul 

Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 

privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii si atribuirea contractului de 

delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri 

pentru Parohia “Sfantul Alexandru” din Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri 

pentru Parohia “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municpiului Alexandria a unor fonduri 

pentru Parohia “Sfantu Nicolae” din Municipiul Alexandria’ 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri 

pentru Biserica Crestina dupa Evanghelie “Harul” din Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri 

pentru Parohia “Cuvioasa Parascheva: din Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara al Municipiului Alexandria 

pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului scolar 2017-2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2018 privind 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2017-2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea consumului lunar de carburanti, pentru autoturismele aflate 

in dotarea Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 

municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara “Teleormanul”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul 

public local de calatori in municipiul Alexandria; 

-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 ___ martie 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). 


