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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. (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, 29 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea evenimentului „JOCURILE 

VACANTEI” in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea evenimentului „COLOUR THE 

PARTY” in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu Palatul Copiilor din 

municipiul Alexandria privind desfasurarea in comun a concursului national „Dialogul Artelor”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 05/30.01.2019 

privind aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 

municipiul Alexandria in anul 2019; 

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

Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor 

activitati in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi urbane 2019; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea evenimentului „CEL MAI FRUMOS 

SPATIU VERDE”, in Municipiul Alexandria; 

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

Municipiului Alexandria cu Asociatia Ridica-te si Umbla in vederea realizarii in comun a unor actiuni 

specifice persoanelor cu deficiente locomotorii; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea actiunii „ZIUA COPILULUI”, in 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea actiunii „ZIUA ABSOLVENTULUI”, 

in municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea actiunii „MARATONUL 

FILMELOR PENTRU COPII”, in Municipiul Alexandria; 

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

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2018-2019; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

31.03.2019; 

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

Alexandria pe anul 2018; 

 - 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 Imparati Constantin si Elena” din Municipiul Alexandria; 

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

fonduri pentru Parohia „Sf. Cuvioasa Parascheva”din Municipiul Alexandria; 

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

fonduri pentru Parohia „Sfantul Nicolae”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 modificarea si completarea H.C.L. nr. 57/02.10.2008 privind 

aprobarea regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 

municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Statului de Functii al Serviciului Public de Interes 

Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

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

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Alexandru Colfescu nr. 79, cu nr. cadastral 23352; 

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

interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

 - 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. Viilor, zona Siloz; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în Drum de Centura nr. 97; 

 - 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. Libertăţii, nr. 1A, LOT 2, cu nr. cadastral 

23543; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii - pietonal, zona Piaţa 

Centrală; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 10, situată in blocul S2, 

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

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru obiectivul de investitii „Construire imprejmuire incinta la Colegiul National Al. D. 

Ghica”in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru obiectivul de investitii „Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita 

cu PP nr. 6”in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru obiectivul de investitii „Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu PP nr. 7” in 

Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele DTAC si 

PT, si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Extindere cladire si amenajare 

laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru proiectul de investitii „Retele tehnico edilitare, locuinte colective in regim de inchiriere 

– zona Pepiniera – Peco-rest de executat” in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

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

Raportului de gestiune si Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 

ale SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 



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

Raportului de gestiune si Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 

ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

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

Raportului de Gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 

ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria; 

 - 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 

31.12.2018 al 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 

31.12.2018 al S.C. SERVICIUL SANITAR VERERINAR 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. 2018 ale 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. 2018 ale S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA 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 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). 


