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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I ȚI E 

 

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară  

   

Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere: 

 -prevederile  art. 134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al României ,  

În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României; 

 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1 - Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data 

de 28.06.2021, ora 14.00, în sala de sedințe a Primariei municipiului Alexandria.  

Art.2 -(1).Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție.  

           (2).Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile 

prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

  Art.3 - Materilalele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei municipiului 

Alexandria, Biroul Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei 

municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea CONSILIUL LOCAL - “Proiecte de 

Hotărâri” în format electronic. 

 Art.4 – Proiectele de hotărâri înscrise 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 hotărâri se vor formula în scris si se vor 

depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 28.06.2021. 

Art.6 -Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi 

transmisă Instituției Prefectului - Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului 

General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere in aplicare. 

 

  

                   PRIMAR,                                                             Contrasemnează pentru legalitate: 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL, 

              Victor Drăguşin  

                                                                                                         Alexandru Răzvan Ceciu  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din 22 iunie 2021 

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

administrativ al României). 

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

              PRIMAR                                                                            ANEXĂ LA DISPOZIȚIA  

                                                                                                     Nr.________din 22 iunie 2021 

 

 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local  al Municipiului Alexandria pe 

anul 2021. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetuluil Municipiului Alexandria la 

31.03.2021. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al 

Municipiului Aleaxandria către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de mandat privind directorul SC 

Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 230 din 31 iulie 2019 

privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate în administrarea 

Serviciului de Public de interes local Administrația Domeniului Domeniul Public Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria SRL. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT 

Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea în vederea gestionării 

câinilor fără stăpân. 

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în strada Șos. Turnu Măgurele, nr. 4, cu nr. cadastral 

24000. 

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în strada Șos. Turnu Măgurele, nr. 4, cu nr. cadastral 

24002. 

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 

local a unor terenuri din  municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, 

aparținând domeniului privat de  interes  local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 31526, 

situat în  Şoseaua Alexandria-Cernetu, T51,  municipiul Alexandria, judeţul Teleorman. 

- Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, 

aparținând domeniului privat de   interes  local al municipiului Alexandria, cu nr.  cadastral 31650, 

situat  în  str. Şoseaua Turnu Măgurele,  zona bloc CO2. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei bunurilor ce apartin domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, care sunt puse la dispozitia Operatorului 

Regional de apă şi apă uzată pentru judeţul Teleorman - SC APA SERV S.A., pentru furnizarea 

serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr. 061/07.12.2007, bunuri definite ca „bunuri de 

retur". 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare   pe termen limitat de 10 ani,  către 

Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria,    a „Complexului de 

Odihnă şi Recreere - Ştrand Vedea“, situat în strada Ciocan, bun  aparținând domeniului  public de 

interes local  al  municipiului  Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, 

privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, 

județul Teleorman. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în 

vederea dobândirii calității de administrator de condominii din municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, 

construită prin Agenția Națională pentru Locuințe nr.8, situată în blocul P9, str. Sos. Tr. Măgurele, 

nr.1A rămasă disponibilă în municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Cuza Vodă, zona bloc 305, 

sc. E. 

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ghe. Doja, zona OMV 

PETROM. 

- Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 

municipiului Alexandria  pentru următoarele trei luni. 

-Petitii si interpelari; 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUȘIN 


