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 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 luni, 31 iulie 

2017, 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 

2017; 

 -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 modificarea Anexei la HCL nr. 214 din 28 decembrie 2016 
privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria 

pentru anul scolar 2017-2018;  

 -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 aprobarea Regulamentului privind asocierea Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu structurile sportive din municipiul 

Alexandria, pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea; 

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

municipiului Alexandria, cu CLUB SPORTIV ATLETICO ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei 

Romane de Handbal si al Federatiei Romane de Baseball; 

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

municipiului Alexandria, cu CLUB SPORTIV VIITORUL 003 ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei 
Romane de Fotbal-Tenis CAJ; 

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

anul 2018 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale 

pentru intocmirea listei de prioritati; 

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

locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2018 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 repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 



 -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 Dunarii, zona bloc L 15; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a 

unui teren din municipiul Alexandria; 

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

municipiului Alexandria a unui teren situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele nr. 

4, cu nr. cadastral 24958; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 

din municipiul Alexandria a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extinderea 
retelei electrice de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali in zona fostei 

unitati militare, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de 

proiectare in vederea elaborarii documentatieitehnico-economice faza S.F. pentru obiectivul de investitii 

„Amenajare peisagistica Parc fosta U.M. in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea fazelor de proiectare Nota conceptuala si Tema de 

proiectare in vederea elaborarii documentatieitehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de 

investitii „Amenajare curte interioara Colegiul National Alexandru Ioan Cuza in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 136/17.06.2009 

privind aprobarea Regulamentului de amplasare a antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de 

antene de emisie-receptie pe teritoriul administrativ al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la plata sumei de 494.142,01 lei catre S.C. KARPY EXPERT S.R.L. 

cu titlu de garantie in contractul de credit nr. 16/530 din 14.01.2005, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru terenul situat 
in municipiul Alexandria, zona Han-Pepiniera; 

 -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.    

                                                                                                                AVIZAT 

                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 

                                                                                                            SECRETAR,                

                 Victor Drăguşin 

                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru    

 

 

 

 

 
 

 

 

Alexandria, 

Nr. _______  din ____ iulie 2017 

(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).   

 

 

 


