
 
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, 30 octombrie 
2013, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Retele tehnico-edilitare locuinte colective in regim de inchiriere zona Pepiniera II – PECO”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. 1 Decembrie in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. 1907  in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. Fratii Golesti in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. Tudor Vladimirescu, pe tronsonul cuprins intre Strada Alexandru Ghica- 
strada Negru Voda, in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, racorduri si 
utilitati, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii „Sala de sport” situat in incinta Scolii „Alexandru 
Colfescu” municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 292, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, racorduri si 
utilitati, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii „Sala de sport” situat in incinta Colegiului National 
„Alexandru Dimitrie Ghica” municipiul Alexandria, Strada Viitorului nr. 78, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, racorduri si 
utilitati, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii „Sala de sport” situat in incinta Scolii nr. 7, municipiul 
Alexandria, Strada 1907 nr. 60 bis, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de 
organizare si functionare al Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Semnal de 
intrare in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbarii amplasamentului pentru echipamente si dotari loc de 
joaca din cartierul PECO, zona blocului de garsoniere 100G, strada Dunarii, nr. 364; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria la 30 
septembrie 2013; 
 -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; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale 
Politiei Locale Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la colaborarea in vederea incasarii taxei de trafic greu prin serviciul Westaco 
Express in reteaua de benzinarii OMV; 
  



  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I, an scolar 2013-2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu Administratia Nationala 
Apele Romane- Administratia bazinala de apa Arges-Vedea Pitesti, in vederea dezvoltarii de activitati comune 
pentru accesarea de fonduri nerambursabile si implementarea Proiectului „Construire zone ecourbanistice in 
Euroregiunea Dunarea de jos – modele de dezvoltare urbana durabila” prin Programul de colaborare transfrontaliera 
Romania-Bulgaria 2014-2020; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea infiintarii unei autogari amplasata in municipiul Alexandria, Str. 
C-tin Brancoveanu, nr. 77; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului sarbatorilor de 
iarna pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL 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 listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca 
locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca 
locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea 
analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati; 
 -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 (pozitia 10); 
 -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 Bucuresti, zona Bl. H1-pozitia 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Bl. 591, in vederea construirii de garaje auto; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 
terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Servicilul Public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria a obiectivului „Imbunatatirea calitatii mediului prin reabilitare Parc Catedrala in 
municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Scoala gimnaziala 
„Stefan cel Mare” a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare catre Serviciul public de interes local 
Administratia Activitatilor Sociale Protectie Sociala Alexandria a unor bunuri mobile si imobile, apartinand 
domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii-
C.N.I.-S.A. a terenului in suprafata de 3300 mp, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Viitorului nr. 78, pe durata construirii obiectivului „Sala de Sport”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii-
C.N.I.-S.A. a terenului in suprafata de 3300 mp, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Dunarii nr. 292, pe durata construirii obiectivului „Sala de Sport”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii-
C.N.I.-S.A. a terenului in suprafata de 3300 mp, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada 1907 nr. 60 bis, pe durata construirii obiectivului „Sala de Sport”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre unitatile de 
invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria a centralelor termice aflate in incinta acestora; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Camera de Conturi a 
Judetului Teleorman a unui bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 213D, lot 1, in  CV 18; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 213D, lot 2, in  CV 18; 
 



 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, zona bloc BM 2F, lot 1, in  CV 91; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, zona bloc BM 2F, lot 2, in  CV 91; 
 -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. Dunarii, parter, bloc 1613; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea sediului Politiei Locale Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 54/22.08.2012 privind acordarea de 
facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori; 
 -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 catre S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L., aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului  de executie a lucrarilor de 
reabilitare si reparare  strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare, 
eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul 
municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria 
in  Consiliile   de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului 
Alexandria in AGA la S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la co-finantarea Proiectului Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de apa 
si apa uzata din Judetul Teleorman, in perioada 2014-2020, POS Mediu, etapa a II-a Axa Prioritara I “Extinderea si 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 153/30.05.2013 privind aprobarea de ajutoare lunare 
pentru incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013 - martie 2014, din bugetul local, in 
conformitate cu O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; 

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni;  
 -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. 1788 din  24 octombrie  2013 
(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). 


