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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 10 septemrbie 2021, orele 12,00, în ședința extraordinară a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în 
prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absenți dl consilieri Epure Haralambie și d-na Stancu Iuliana.

D-na presedinte de ședință Ioana Panagoreț arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin. (1) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei si declara sedinta legal constituita. 

Tot d-na presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, înlocuitorul
primarului municipiului Alexandria si Secretarul General al municipiului Alexandria, dl. Augustin 
Ioan si dl. Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.

Au fost invitate persoane ce au tangență cu probleme de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic și 
reprezentanți mass-media.

In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Panagoreț Ioana, da cuvantul d-lui. viceprimar 
Augustin Ioan cel care, prin dispozitia nr. 1455 din 07 septembrie 2021 si prin adresa Secretarului 
General al Municipiului Alexandria nr. 21117 din aceeasi data a convocat aceasta sedinta, pentru a 
prezenta urmatoarea ordine de zi:

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnoco-economice, faza SF si a 
indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,AMENAJARE PLATFORMĂ PENTRU 
COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR RECICLABILE –ZONA BLOC V10;

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea Programului de execuţie a lucrarilor 
de reparaţie, întreţinere străzi si clădiri publice pentru anul 2021 in Municipiul Alexandria;

- Proiect de hotărâre cu privire la modalitatea de atribuire a gestiunii serviciului pentru gestionarea 
câinilor fară stăpân din Municipiul Alexandria;

-Proiect de hotărâre cu privire la redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate 
juiridică, din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale, în bugetul local al Municipiul Alexandria pe 
anul 2021.

-Petitii si interpelari;
D-na președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi 

au primit avizele favorabile din parte comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta 

supune la vot proiectul ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.
D-na președinte de ședință roagă colegii consilieri care au un interes patrimonial în ceea ce 

privește adoptarea proiectului de hotărâre aflat pe proiectul ordinii de zi, să de clare acest lucru și să nu 
participe la votarea respectivului proiect de hotărâre.

Se intra in ordinea de zi și d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea documentației tehnoco-economice, faza SF si a indicatorilor tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții ,,AMENAJARE PLATFORMĂ PENTRU COLECTARE SELECTIVĂ A 
DEȘEURILOR RECICLABILE –ZONA BLOC V10, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că pentru această platformă în cuprinsul proiectului 
de hotărâre este prevăzut un sistem de supraveghere video și precizează că în utima perioadă a observat 
pe platforme publice on-line că au apărut multe postări unde sunt aruncate gunoaie în exces și întreabă 
de ce nu sunt prevăzute și pentru restul platformelor din municipiu sisteme de supraveghere video 
pentru a se putea respecta legea și pentru a putea fi amendați cei care nu o respectă.
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Dl viceprimar Augustin Ioan spune că acesta este începutul unui un proces de reabilitare a 
platformelor pentru colectarea gunoiului, iar bugetul municipalității nu permite amenajarea tuturor 
platformelor cu sistem de supraveghere video și securizarea acestora în același moment. Tot dl 
viveprimar spune că în demararea acestui proiect au fost luate în calcul platformele unde au existat cele 
mai multe probleme, precizând că mai există un astfel de sistem la o platformă din strada Carpați și în 
zona blocurilor F, iar în funcție de buget vor fi toate amenajate cu sistem de supraveghere.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel roagă să fie prioritizată în acest sens strada Cuza Vodă, în 
măsra în care este posibil, precizând că sunt probleme în acea zonă.

Dl administrator public, dl Tăbăcitu Ștefan precizează că în afară de situația bugetară, un alt 
criteriu de selecție este existența fibrei optice în zona respectivă, altfel nu poate fi implementat acest 
sistem din punct de vedere logistic și al personalului în ceea ce privește intervenția. Tot dl 
administrator public precizează că a început și extinderea fibrei optice în zonele unde aceasta nu există.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că soluții se pot găsi, precizând că se pot instala 
sisteme de intrare pe bază de cartelă.

D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia spune că strada Cuza Vodă se află pe lista de priorități.
D-na președinte de ședință Panagoreț Ioana roagă să se aibă în vedere montarea unui astfel de 

sistem și în cadrul campusului universitar.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

*
* *

Laurmătorul punct, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea si completarea Programului de execuţie a lucrarilor de reparaţie, întreţinere străzi si clădiri 
publice pentru anul 2021 in Municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întrebă dacă cineva monitorizează lucrările după asfaltare, 
pentru a vedea dacă lucrările au fost conforme.

Dl administrator public Ștefan Tăbăcitu spune că la finalizarea tronsonului str. Dr. Stâncă va fi 
verificată după executarea tuturor lucrărilor de reparații precum și aducerea gurilor de canal la nivel.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă str. 1 Decembrie a fost verificată.
Dl administrator public spune că nu a fost verificată deoarece mai sunt lucrări de efectuat și îl 

roagă pe dl consilier să precizeze dacă are observații.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că pe str. 1 Decembrie la nr. 127 a fost asfaltat un 

spațiu verde care era inclus în Registrul spațiilor verzi.
Dl administrator public spune că nu știa de această situație dar a notat și va verifica acest aspect.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în acel loc este asfalt de la ASCE și întreabă dacă 

a platit cineva pentru el.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că astfel de lucrări pot fi efectuate contra 

cost, omul poate solicita asfeltarea la intrarea în curte.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este vorba de un spațiu verde.
Dl consilier Petcu Marian Dragoș spune că trece zilnic prin zona respectivă și este de mult 

spațiul respectiv asfaltat.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca acel loc este prins în registrul spațiilor verzi și nu 

avea voie să asfalteze.
Dl administrator public spune că va verifica aspectele sesizate și se vor lua măsuri dacă nu avea 

voie să asfalteze spațiul respectiv.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 

la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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*
*                        *

Laurmătorul punct, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modalitatea de atribuire a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fară stăpân din Municipiul 
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că dl dr. Găină Rodică, director al Serviciului Sanitar 
Veterinar nu este prezent în sală, și precizează că în ședință anterioară a fost aprobată o propunere de
modificare a d-lui consilier Epure Haralambie referitoare la tarifele de cazare al câinilor fără stăpân. Dl 
viceprimar spune că la cabinetul d-lui Epure Haralambie tariful de cazare este de 50 lei / zi, iar 
propunerea dânsului a fost de 80 de lei, aceasta fiind aprobată de consiliul local, propunere care a dus 
în eroare întreg consiliul local. Tot dl viceprimar spune că dl consiliel Epure Haralambie probabil nu a 
observat că propunera de cazare a aparatului de specialitate a fost de 139 lei / lună. Deasemenea dl 
viceprimar precizează că în ședința anterioară nu s-a opus acestei modificări, ci s-a abținut din motivul 
acestei ambiguități și speră că în substratul acestei ambiguități nu a fost de fapt o dorință de a nu 
participa la licitație societățile comerciale care au acest obiect de activitate, deoarece a fost plafonat 
tariful și a nu mai fi rentabil serviciul din punct de vedere economic. Dl viceprimar spune că 
propunerea d-lui consilier Epure Haralambie a fost de 80 de lei / zi , iar aparatul de specialitate al 
primarului a propus 139 de lei / lună, considerând că aceasta poate fi interpretată ca o eroare dar și ca o 
intervenție tendențioasă politică pentru ca ulterior să se arate cu degetul către aparatul de specialitate al 
primarului și către primar. Tot dl viceprimar Augustin Ioan spune că din aceste motive s-a revenit  la 
forma inițială a proiectului de hotărâre.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu precizează că proiectul de hotărâre adoptat anterior 
nu a produs efecte juridice și îșî va înceta aplicabilitatea prin proiectul de hotărâre aflat în discuție.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

*
*                        *

Laurmătorul punct, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juiridică, din cadrul aceleiași unități 
administrativ-teritoriale, în bugetul local al Municipiul Alexandria pe anul 2021, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt d-na președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

*
*              *

-În continuare, d-na președinte de ședință prezintă Rectificarea la redactarea Hotărârii 
consiliului local al municipiului Alexandria nr. 03/29.01.2021 adoptată în ședința ordinară din data de 
29.01.2021 – Anexa la HCL nr. 03 din 29.01.2021 – Lista obiectivelor de investiții a fi realizate parțial 
cu finanțare din credit, îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

-D-na președinte de ședință prezintă Referatul nr. 8266/07.09.2021 al DAS Alexandria privind 
acordarea unui ajutor de urgență d-nei Trancan Ionela.

Dl consilier Petcu Marian Dragoș propune acordarea echivalentului în lei a sumei de 1500 euro.
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Nemaifiind și alte propuneri, d-na președinte de ședință supune la vot propunerea d-lui consileir 
Petcu Marian Dragoș și se aprobă cu unanimitate de voturi.

-D-na președinte de ședință prezintă punctul de vedere nr. 17631/18.09.2021 al Agenției 
Naționale de Integritate.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu informează că în urmă cu ceva timp au avut loc 
anumite discuții în consiliul lcoal care au dus la un conflict juridic între Instituția Prefectului – Județul 
Teleorman și Primăria municipiului Alexandria în sensul participării consilierilor locali în consiliile de 
administrație la unitățile de învățământ, iar acesta este un punct de vedere al Agenției Naționale de 
Integritate, în urma unor solicitări pentru a clarifica această speță, iar ANI a făcut lumină în acest caz, 
informând că nu pot face parte din consiliile de administrație la unitățile de învățământ memmbrii 
consiliului local și informează că în următoarea ședință va fi prezentat un proiect de hotărâre cu privire 
la desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație și va fi informată și Instituția Prefectului în 
acest sens pentru a stinge litigiile generate.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că altfel, nu va mai putea fi aprobat bugetul general.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă a fost vre-o intenție de instalare a unui sistem 

de supraveghere video la modulele unde au fost mutați anumiți cetățeni.
Dl administrator public Tăbăcitu Ștefan spune că a fost o discuție în acest sens înainte de 

montarea moduleleor, la care s-a renunțat pentru a nu se simți urmăriți cetățenii relocați, informând că a 
fost înlăturat și gardul din zona respectivă la solicitarea locatarilor.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că infracționalitatea în zona respectivă este ridicată 
și această întrebare a fost primită din partea cetățenilor.

Dl administrator public spune că în zona respectivă au fost cîteva probleme la cimitirul din zonă 
dar gardul de la cimitir in acest moment este monitorizat video și astfel au dispărut probleme de acolo.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă vor fi montate camere în zona modulelor.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că trebuie urmărită cu foarte mare atenție 

această problemă deoarece se poate încălca GDPR-ul.
Dl viceprimar Augustin Ioan spune că această problema a apărut și în momentul în care s-a 

dorit montarea unor camere de supraveghere în cartiere.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  SECRETAR GENERAL,
Consilier,          

Panagoreț Ioana Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA
Nr. 22138 din 20.09.2021

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 10.09.2021

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  

astazi 20.09.2021, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 10.09.2021,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristian


