
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. (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, miercuri, 28 septembrie 

2016, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii „Programului de executie a lucrarilor 
de reabilitare si reparare strazi in anul 2016 in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru  cainii fara stapan care vor fi revendicati sau 
adoptati,  din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „CONSTRUIRE 
LOCUINTA P+1E” municipiul Alexandria, str. Mestesugarilor, nr. 40; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, 

din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, persoanelor singure si familiilor 

din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, persoanelor 
singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, 

din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 - martie 2017, persoanelor singure si familiilor din 

municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie 

electrica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, pentru persoanele singure 
si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea numarului de locuri la cresele care functioneaza in structura 

Directiei Generale de Asistenta Sociala din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului de finantare nr. 4638/29.08.2014 

pentru proiectul <Ferma Grup Scolar Agricol>, cod SMIS 53102, Axa prioritara-3: - Imbunatatirea infrastructurii 
sociale, D.M.I. – 3.4: - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua; 

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

-Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor fonduri 

pentru unitati de cult religios din municipiul Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, 
prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor din 
Romania, pentru anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria 
in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru 

anul scolar 2016-2017; 



 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria 

in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul 
Alexandria pentru anul scolar 2016-2017; 
            -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 inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 11; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 12; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 140 din 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc A1-A3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, catre Scoala gimnaziala nr. 5, situata in str. Libertatii, nr. 148, municipiul 

Alexandria, jud. Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, catre Gradinita cu program prelungit nr. 7, situata in str. Av. Al. Colfescu 

nr. 79, Municipiul Alexandria, jud. Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, catre Scoala gimnaziala „Alexandru Colfescu”, situata in str. Dunarii, nr. 
292, Municipiul Alexandria, jud. Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, catre Colegiul National „Alexandru D. Ghica” din Municipiul Alexandria, 

str. Viitorului, nr. 78, jud. Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, catre Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Alexandria, 
str. Carpati nr. 27, jud. Teleorman; 

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

local al municipiului Alexandria, din centrala termica in imobil cu alta destinatie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din functiune si casarii lor; 

 -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 vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 213A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului 

public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat in 
municipiul Alexandria; 
 -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.    

                                                                                                     
                                                                                                      AVIZAT 
                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                            SECRETAR,                

                 Victor Drăguşin 

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru    
 
 

 
Alexandria, 

Nr. _______  din __ septembrie 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).   


