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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. 134, alin. (3) lit. “a” , alin (4) si ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei ,  

In temeiul prevederilor art.154, alin (1) si (5) si ale art.129, alin (1), lit.b) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, Primarul municipiului Alexandria 

 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1 - Se convoaca Consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara pentru data 

de 31.07.2019, ora 14.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.  

Art.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a sedintei este cuprins in anexa care face parte integranta din 

prezenta dispozitie.  

           (2).Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile 

prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

  Art.3 - Materilalele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei municipiului 

Alexandria, Compartiment Cancelarie in format letric sau pe site-ul Primariei municipiului 

Alexandria ( www.alexandria.ro ) la sectiunea CONSILIUL LOCAL - “Proiecte de Hotarari” in 

format electronic. 

 Art.4 – Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 Art.5 -Amendamantele cu privire la proiectele de hotarari se vor formula in scris si se vor 

depune la secretarul municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 29.07.2019. 

Art.6 -Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta dispozitie va fi transmisa 

Institutiei Prefectului - Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii si secretarului municipiului 

Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

  

                   PRIMAR,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                                      p. SECRETAR, 

              Victor Drăguşin  

                                                                                                 Alexandru Razvan Ceciu  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ iulie 2019 

(Sedintele consiliului local sunt publice. - Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei). 

http://www.alexandria.ro/
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA      

              PRIMAR                                                                            ANEXA LA DISPOZITIA  

                                                                                                        Nr.________din ____ iulie 2019 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

 

- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2019; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu societatea comerciala 

castigatoare a selectiei in vederea sustinerii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilelor Municipiului 

Alexandria 2019; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetatean de 

onoare” si a altor titluri si distinctii unor personalitati cu merite deosebite; 

- Proiect de hotarare cu privire la 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 aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de emitere a 

CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII / EXTINDERII CONSTRUCTIEI si a 

CERTIFICATULUI CONSTATATOR; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 311/25.10.2018 privind 

acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul 

Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 75/27.02.2019 privind stabilirea zonei in 

vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a unor amenajari 

provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria pe perioada electorala; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 128/24.04.2019 privind 

aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind 

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria in anul 2019; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de 

intretinere strazi   pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria; 

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

intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul Alexandria; 

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

investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe Strada Mestesugari”, in Municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 188/27.06.2018 privind 

aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria, 

organigramei si a statului de functii; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 310/25.10.2018 privind darea in 

administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si curse speciale in 
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municipiul Alexandria, catre Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria, pe o 

perioada de 5 ani; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. 

Alexandria prin aport in natura; 

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

anul 2020 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale 

pentru întocmirea listei de priorităţi; 

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

de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2020 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 vânzării in rate a locuinței nr.1, situată in blocul D, str. Ion 

Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol 

aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 25, situată in blocul D, str. 

Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte 

subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 9, situată in blocul S2, 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. 2, situată in blocul S1, sc. B, 

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

- 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local al 

municipiul Alexandria a unor terenuri intravilane pe care este amplasata strada Prof. Mircea Scarlat; 

- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui imobil cu nr. cadastral 26158, din punct 

termic in imobil cu alta destinatie, situat in str. Alexandru Ghica nr. 121A, apartinand domeniului public 

de interes local al municipiul Alexandria si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat de 

interes local al municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor bunuri ce au facut obiectul Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul 

Alexandria, nr. 27603/20.11.2013, incheiat cu S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.; 

- Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, catre Clubul Sportiv Municipal Alexandria; 

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

municipiului Alexandria a unui teren situat in strada C-tin Brancoveanu nr. 55A; 

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

unor terenuri din municipiul Alexandria; 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 


