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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, 31 

ianuarie 2018, ora 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de 
zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii „Proiectului „Asistenta tehnica pentru 

pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020” in Proiectul „Sprijin 

pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, cod My 

SMIS 114439 si aprobarea co-finantarii Proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a 

documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 

din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului local al 

municipiului Alexandria pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV 

S.A. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si 

contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, 
Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciului Public de 

Interes Local Directia de Asistenta Sociala Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de 

Martisor pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al 

judetului Teleorman si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman in vederea 

sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul 

Alexandria prin Consiliul local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 

Teleorman in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative; 

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

Municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie 

(Alexandria) in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative, seminarii si manifestari; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea „Concursului Uniti suntem ROMANIA”, in 
municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si 
de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2018; 



 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, 

prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, 

pentru anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei parti din constructia C1 cu numarul 

cadastral 23198-C1, din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit nr. 10, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) partiale a constructiei C1, pe 

perioada desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare), pentru realizarea proiectului „Reabilitare, 

extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ504 Alexandria-Laceni, zona 

Statiei electrice Magura; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria situat in DJ504 Alexandria-Cernetu, nr. cadastral 23590; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria situat in Strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25082; 

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

local al municipiului Alexandria situat in str. Viitorului, Cvartal CV 71, de la Liceul Tehnologic Nicolae 

Balcescu si darea in administrare catre Directia Generala de Asistenta Sociala; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 6, situata in blocul S4, sc B, str. 

Dunarii, din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 9 , situata in blocul S1, sc. B, str. 

Dunarii, din municipiul Alexandria, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

-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 ___ ianuarie 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). 


