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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 luni, 30 iulie 

2018, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2018; 

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

30.06.2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de 

personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala si in 

cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului de functionare a 

sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria, in parcarile administrate de SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 334/2017, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Compartimentului Dispecerat din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al 

Municipiului Alexandria nr. 2 din blocul 113, sc.A, str. Alexandru Ghica, nr.148; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.16, situată in blocul S1, 

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.17, situată in blocul S1, 

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

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 18, situată in blocul S1, 

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

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul 

locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2019 si constituirea comisiei de analiza a  

solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru 

anul 2019 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale 

pentru întocmirea listei de priorităţi; 

 - 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, zona Hală - Piaţa 

Centrală   -; 
 - Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial modular, 

aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz. 7; 



 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparţinând domeniului public de interes 

local a unor terenuri din municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 

49 A, 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 schimbarea destinatiei a unor constructii din cadrul Liceului 

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

vederea demolarii acestora; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 212/28.12.2016 

privind aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare al Bazelor sportive aflate in 

administrarea serviciului public de interes  local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui bun imobil,  Cresa Peco, apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1907, nr. 45, incinta Gradinitei nr.6 de 

la Directia de Asistenta Sociala Alexandria; 

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

municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii unei parti din constructia 

C1 din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada C-tin Brancoveanu, nr. 42-

44; 
 -Proiect de htoarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, faza 

Studiu de fezabilitate, si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Retea de 

iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la punerea la dispozitie a spatiului necesar si utilizarea 

echipamentelor in scopul proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare 

Civila”;  

-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 ___ iulie 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). 


