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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I TȚI 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 29.07.2020, ora 16.00, 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 29.07.2020. 

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,                                                             Avizat pentru legalitate: 

                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

              Victor Drăguşin  

                                                                                                 Alexandru Răzvan Ceciu  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din ___ iulie 2020 

(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                                                                            ANEXA LA DISPOZIȚIA  

                                                                                                     Nr.________din____iulie 2020 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al 

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria. 

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

anul 2020. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la redistribuirea sumelor între unitățile de învățământ cu 

personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale în bugetul local al 

municipiului Alexandria pe anul 2020. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a 

unor fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea Alexandria nr. 1din Municipiul 

Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a 

unor fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea Alexandria nr. 2 din Municipiul 

Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual 

sau a taxei lunare pe clădiri și anularea unor obligații accesorii, datorate bugetului local al 

municipiului Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de 

urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria.  

 - Proiect de hotărâre cu privire la  organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului 

Alexandria” 2020. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 

67/24.02.2020 privind aprobarea Rgulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la 

învățătură din unitățitle de învățământ preuniversitar din Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociația DAI O ȘANSĂ în vederea realizării în comun a unor acțiuni 

specifice persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Teleorman în 

vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alexandria. 

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

local a unor terenuri din municipiul Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31224, situat în 

strada Horia, Cloșca și Crișan, zona Bloc L2. 
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 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren apartinând 

domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31337, situat în 

strada Negru Vodă, zona Bloc J135. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la clasificarea unui drum de interes public din municipiul 

Alexandria destinat circulaţiei rutiere şi pietonale. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unui bun imobil aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, înscris în Cartea Funciară Nr. 31185  

UAT Alexandria, către SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparţinând domeniului public de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din 

fondul locativ de stat al  municipiului Alexandria pentru anul 2021 și constituirea comisiei de analiză 

a  solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorităti. 

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

pentru anul 2021 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de 

locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de schimb de imobile 

(teren) în suprafață de 314 mp între MUNICIPIUL ALEXANDRIA și SC HORECA CONSULTING 

SRL ALEXANDRIA precum și pentru reamplasarea construcției situată în mun. Alexandria, str. 

Dunării, nr. 135B, imobile alipite de amplasamentul obiectivului de investiții de interes local 

“Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură în municipiul Alexandria”. 

-Petitii si interpelari; 

 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRĂGUȘIN 


