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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 29.03.2021, 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 29.03.2021. 

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 23 martie 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 23 martie 2021 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

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

Municipiului Alexandria cu Asociația “Parteneri pentru o Comunitate Europeană” – APCE în vederea 

implementării proiectului “Digitization Approch and Inclusion: Media, Education, Energy, Tools”. 

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

Municipiului Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-

Rusescu”, Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundația 

Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură-FRESC, Asociația Centrul Romilor pentru Politici de 

Sănătate-SASTIPEN în vederea realizării în comun a unor activități de prevenție, depistare precoce, 

diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin. 

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

Municipiului Alexandria cu Asociația Dincolo de Autism în vederea realizării în comun a unor 

acțiuni specifice persoanelor cu autism. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de principiu pentru începerea 

demersurilor necesare înfrățirii municipiului Alexandria cu orașul Coslada – Spania. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului 

“PRIMĂVARA – CÂNTEC ȘI CULOARE”, în municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică pe raza municipiului Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii 

Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1". 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  acordulului proprietarului  în vederea vederea 

utilizării terenulului aparținând domeniului public de interes local  în suprafață de 556,13 mp pentru 

asigurarea zonei de protecție a șantierului pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică sediu 

Primărie" pe perioada execuției lucrărilor. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiul de 

soluție pentru obiectivul de investiții “Eliberare amplasament – rețea alimentare energie electrică, în 

vederea desființării blocurilor B10 și B11”, din Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a 

devizului general actualizat conform Legii nr. 12/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Gurvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 

privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I” – S.A., pentru obiectivul de investiții 

,,Reabilitare, amenajare și extindere piața agroalimentară, Municipiul Alexandria, Județul 

Teleorman”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a 

devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare curte (alei, loc de joacă, parc) 

la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7”, din Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 

236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a cimitirelor din 

Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 

65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și 

atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și 

privat al Municipiului Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului agricol 2020-

2024 pe suport electronic și pe suport de hârtie. 

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

pentru anul 2022 din municipiul Alexandria și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de 

locuințe sociale pentru întocmirea listei de priorități. 

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

fondul locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2022 și constituirea comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței din fondul locativ de 

stat al Municipiului Alexandria nr. 18 din blocul B1, sc. A, str. 1 Mai, nr. 107. 

-Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria.  

-Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unor terenuri aparținând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor. 

-Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes 

local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Viitorului, nr. 59 cu nr. cadastral 31480. 

-Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes 

local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Alexandru Ghica cu nr. cadastral 31688. 

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

interes local al municipiului Alexandria situat  în strada Dunării cu nr. cadastral 22924. 

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

local al municipiului Alexandria a unei cote părți de teren aferentă unei unități locative din Bl. 105, 

str. Alexandru Ghica aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului public 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 nr. cadastral 31642, situat în str. 

Dunării, zona bl. L30. 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 31965, situat în str. 

Libertății, zona bl. I1. 

- 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 31451, situat în 

str. Dunării, nr. 281 O. 

- 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 31453, situat în 

str. Dunării, nr. 281 M. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unei unități locative, 

aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada 

Ion Creangă, zona Modern. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului proprietarului în vederea organizării de 

șantier la obiectivul de investiții “CL 10 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și a 

sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare ape uzate în aglomerările Alexandria, Zimnicea și 

Videle”, de către SC POLL ALEX CONS TRANS SRL pe terenul în suprafață de 462 m.p., 

aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria pe perioada execuției 

lucrărilor.  

- 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 


