
 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

COMISIILE DE SPECIALITATE PE DOMENII DE  ACTIVITATE  

 

RAPORT  COMUN 

de avizare a proiectelor de hotarari promovate pentru sedinta Consiliului local din 
24 noiembrie 2017 

 
 In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al 

municipiului Alexandria, comisiile de specialitate pe domenii de activitate  s-au intrunit in sedinte in zilele de 22 si 

23 noiembrie 2017, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria. La sedinte, comisiile au studiat si dezbatut 
proiectele de hotarari promovate pentru sedinta Consiliului local din 24 noiembrie  a.c. de catre Primarul 

municipiului Alexandria, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6, din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si anume: 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate 

juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul 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 aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2017-2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului sarbatorilor 
de iarna pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobara Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu 

plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 

privind  aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de 

investitii „Iluminatul arhitectural” in municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefen cel Mare” in Municipiul 

Alexandria, strada Carpati nr. 15; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala 

Stefan cel Mare”; 

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

investitii „Reabilitare si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6” in Municipiul Alexandria, strada 1 

Mai nr. 107; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe care 

le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 



 

 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Clubul Sportiv Scolar Alexandria, a 

unui bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Scolii 

Gimnaziale nr.6, situat in strada 1 Mai, nr. 107; 

 - Proiect de hotarare cu privire la inchiriere prin licitatie publica a unor copertine apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 

 - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira in cursul anului 

2018, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si terenurilor inchiriate, apartinand 

domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira in cursul anului 

2018, pentru terenurile inchiriate pe care sunt construite garaje si copertine; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

 -Proiect de hotarare cu privire la suspendarea taxei pentru locurile de parcare de pe raza 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 271/28.09.2017 privind darea in folosinta 

gratuita pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in str. Carpati, nr. 21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

“REABILITARE LOCUINTA P+1E” municipiul Alexandria, str. MUNCITORI, nr. 13; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE 

COMPLEX CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep” municipiul 

Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P25, 26, nr. cad. 24393, nr. cf. 24393; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 la HCL.nr.200/28.12.2016 privind 

aprobarea  Planului  de ocupare a  functiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Alexandria si al Directiei Generale  de  Asistenta Sociala Alexandria pe  anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local in 

Adunarea Generala la SC APA SERV SA pentru aprobarea achizitionarii de servicii juridice prin 

intermediul unei firme de avocatura  specializata. 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a 

unui teren din municipiul Alexandria; 
 Cu acest prilej, noi comisiile de specialitate pe domenii de activitate am constatat ca propunerile prezentate 
in proiectele de hotarari s-au facut cu respectarea prevederilor legale in vigoare si ca acestea sunt necesare si 

oportune.  
Ca urmare, noi comisiile de specialitate pe domenii de activitate, avizam favorabil, in forma prezentata, 

proiectele de hotarari promovate de primarul municipiului Alexandria pentru sedinta Consiliului local din 24 

noiembrie 2017.    
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