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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 miercuri, 30 

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

zi: 

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

municipiului Alexandria, cu Asociatia Club Sportiv SIBBA in vederea organizarii concursului de dans 

sportiv SIBBA 2016 in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii Festivalului de teatru scolar “Pauza de 

Teatru” 2016, in municipiul Alexandria; 

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

Municipiului Alexandria, cu Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” in vederea organizarii concursului 

international de dans “In pasi de dans” 2016, in municipiul Alexandria; 

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

municipiului Alexandria, cu Liceul pedagogic “Mircea Scarlat” in vederea realizarii in comun a 

proiectului cultural “Pedabiblioteca in aer liber”; 

 -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 modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii  

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

Alexandria, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitii 

“Amenajare alei acces, sector N, incinta Cimitirului Sf. Alexandru din municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara 

stapan din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul  de 

investitii “Amenajare sediu pentru Directia de Evidenta a Persoanelor Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate 

la nivelul municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor 

la nivelul municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al municipiului 
Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2016; 



 -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 2015-2016; 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea procedurii de publicare a listelor cu contribuabilii 

persoane fizice si juridice din municipiul Alexandria care inregistreaza obligatii fiscale restante; 
 -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 aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul 

de investitii „Amenajare grup sanitar public zona Parc CEC Prefectura”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu modular, poz. 3, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifului de folosire a unui spatiu din incinta Universitatii 

Valahia Targoviste – Campusul Universitar Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat al 

municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr.6 C; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren care apartine domeniului privat al 

municipiului Alexandria, situat in Tarlaua 24/1, parcela 187 Anini; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 349 din 25.11.2015, privind 

aprobarea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocurile S1 si S4, situate in str. Dunarii, zona 

Sere; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri, care apartin domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria, situate in str. Veteranilor si str. Libertatii, nr. 1A; 

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

municipiului Alexandria a unor bunuri (tonete) din Piata Centrala in vederea scoaterii din functiune si casarii 

lor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate, cu titlu gratuit, a unor locuri de veci 

beneficiarilor Legii nr. 341/2004 in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat si de gloaba la 

nivelul municipiului 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.  

              
                                                       

                                  PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                                                     SECRETAR, 

                             Victor Drăguşin  

                                                                                                                  Jr. Iulian Purcaru   

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ martie 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). 

 


