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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 26 iulie 2021, orele 14,00, în ședință ordinară a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în prezenta a 17
(saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti 
d-nii. consilieri Stefan Florin și Bulumac Florin Gabriel.

D-na. președinte de ședință Panagoreț Ioana arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin. (1) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal constituită. 

Tot d-na. președinte de ședință informează că la lucrările ședinței participă, de drept, primarul
municipiului Alexandria și Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl.
Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.

D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 28
iunie 2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

De asemenea d-na președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni la procesul-verbal al 
ședinței din 15 iulie 2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

D-na președinte de ședință informează că a venit și participă la ședință dl consilier Bulumac 
Florin Gabriel și sunt prezenți în sală 18 (optsprezece) cosilieri.

Dl primar Victor Drăgușin precizează că în luna august va avea loc ședința festivă și informează 
că nu știe dacă va mai avea loc o ședință ordinară, precizănd că intenționează să decerneze titlul de 
cetățean de onoare în acest an, pentru doua persoane care au promovat numele orașului prin activitatea 
culturală, d-lui Florinel Vasilică și d-nei Ioana Calotă.

În continuare, d-na. președinte de ședință, Panagoreț Ioana, dă cuvantul d-lui. primar, cel care, 
prin dispoziția nr. 1240 din 20 iulie 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 17706 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta 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 acordarea de înlesniri la plată contribuabililor – persoane 
fizice din municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului 
Alexandria” 2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa 
pensionarilor la pescuit”  2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa 
familiilor la pescuit”  2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ASOCIAȚIA “ IVAN PATZAICHIN –
MILA 23” în vederea implementării proiectului „ Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 2 la HCL nr. 105/23.04.2021 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare 
ale Clubului Sportiv Municipal Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării HCL nr. 226/30.07.2018 
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria.

- 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2021.

- 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 vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, 
aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion 
Creangă, zona Modern.

- Proiect de hotărâre cu privire la abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Alexandria nr. 110/23 aprilie 2021 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului 
privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria.

- 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 unor bunuri  
aparținând domeniului  privat de interes local  al  municipiului  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. Dunării, zona bloc 1605.

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte

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

local al Municipiul Alexandria, a unui imobil situat în str. Carpați, nr. 21, cu nr. cadastral 23643.
-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 90/19.04. 2021 privind 

aprobarea listei   lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel 
S.R.L.  Alexandria in anul
-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 89/19.04. 2021 privind 
aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.  
Alexandria.

D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. președinte de 
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea d-lui primar Victor Drăgușin și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

D-na. președinte de ședință roagă colegii consilieri care au un interes patrimonial în ceea ce 
privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, să declare acest lucru și să nu 
participe la votarea respectivului proiect.

Se intră în ordinea de zi și, la primul punct, d-na. președinte de ședință  prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții.
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca dorește să facă un amendament la acest proiect de 
hotărâre, respectiv modificarea listei de investiții, ultima anexă, prin adăugarea de lucrări de reparații la 
exteriorul și acoperișul clădirii unde funcționează Serviciul Public de Permise de Conducere și 
Inmatriculări, deoarece au fost numeroase solicitări din partea acestora, menționând că această cladire 
este în administrarea Instituției Prefectului și conform contractului aceasta nu poate efectua lucrări de 
reparații la exteriorul clădirii. Dl consilier precizează ca aceasta este a 4-a oară când propune acest 
amendament și speră să reușească să convingă Consiliul local că sunt necesare aceste lucrări.

D-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel 
și este respins, obținând 11 “abțineri” și 7 voturi “pentru” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, 
Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Epure Haralambie, Modrigală Constanța Claudia si Stancu 
Iuliana).

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Epure Haralambie, Modrigală Constanța 
Claudia si Stancu Iuliana).

Dl primar Victor Drăgușin spune că în momentul în care un consilier dorește să introducă un 
element de cheltuiala în cuprinsul acestui proiect de hotărâre, în același timp trebuie  să propună și din 
ce sursă se va tăia suma respectivă, astfel închât bugetul să fie echilibrat. Tot dl pimar informează că
față de ceea ce este prezentat pot fi solicitate elemente de cheltuială dar în egală masură să se precizeze
de la ce capitol se vor taia banii respectivi. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că fondul de rezervă este al primarului și spera că 
dansul va fi cel care va considera o necesitate în introducerea acestor reparații.

Dl primar Victor Drăgușin spune că a observat că dl consilier a făcut și pe anumite pagini de 
socializare mențiuni referitoare la fondul de rezervă și informează că acesta nu se constituie similar cu 
cel al Guvernului, iar în acest moment, la nivelul Municipiului Alexandria fondul de rezervă este zero. 
Tot dl primar spune că există posibilitatea constituirii unui fond de rezervă, cum a fost constituit înainte 
de prelungirea contractului cu POLARIS cu intenția ca în cazul în care nu ar mai fi fost un operator să 
fii putut aloca suma respectivă pentru prestarea serviciilor de colectare deșeuri, dar în condițiile în care 
a fost prelungit contractul, suma respectivă a fost alocată prin rectificări pentru alte obiective și 
cheltuieli. Deasemenea dl primar spune că la nivelul Guvernului fondul de rezervă este obligatoriu dar 
în cazul municipiilor nu este obligatoriu un fond de rezervă.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la acordarea de înlesniri la plată contribuabililor – persoane fizice din municipiul 
Alexandria, 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. 

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la organizarea 
manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2021, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții.

Dl consilier Epure Haralambie întrebă dacă a fost  consultată Direcția de Sănătate Publică în 
acest sens, precizând că în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor de infectări  cu noul 
Coronavirus. Tot dl consilier spune că toată lumea iși dorește să aibă loc aceste manifestații dar există 
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această problimă a creșterii numărului cazurilor și intreabă dacă a fost consultată și Direcția de Sănătate 
Publică.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu informează că în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare nu este nevoie de aviz din partea Direcției de Sănătate Publică deoarece prin 
Hotărârea de Guvern se precizează că până la o incidență de 3/1000 de locuitori este permis orice cu 
anumite restricții, respectiv numărul de participanți vaccinați/nevaccinați, iar în cazul în care se vor 
institui alte măsuri se va interveni prin Comitetul local pentru situații de urgență.

Dl primar Victor Drăgușin informează că nu vor fi spectacole în aer liber, cu toate că este 
permis desfășurarea spectacolelor în aer liber cu un număr maxim de 2000 de persoane, acest număr nu 
poate fi controlat.

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.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa pensionarilor la pescuit”  
2021, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă cum a fost aleasă locația pentru desfășurarea 
acestui concurs și care au fost criteriile pentru alegerea locației.

Dl primar Victor Drăgușin spune că trebuie să răspundă la această întrebare cine a întocmit 
proiectul de hotărâre, precizând că nu erau foarte multe variante deoarece trebuie să fie o locație unde 
se poate organiza pescuit sportiv.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întrebă cine poate răspunde la această întrebare precum și 
cheltuielile legate de acest concurs.

Dl primar Victor Drăgușin spune că va veni cineva de la Compartimentul Cultură, Sport, 
Tineret pentru a raspunde întrebărilor.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 12 voturi “pentru” și 6 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Modrigală Constanța Claudia si Stancu 
Iuliana).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
organizării şi desfăşurării concursului „Cupa familiilor la pescuit”  2021, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că și la acest proiect de hotărâre are aceleași 
întrebări ca la precedentul

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 14 voturi “pentru” și 4 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai,  Epure Haralambie si Stancu Iuliana).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la încheierea 
Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
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Alexandria cu ASOCIAȚIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” în vederea implementării proiectului 
„ Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți 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.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC 
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Epure Haralambie întreabă pe ce procedură se face această achiziție, dacă este 
simplificată sau atribuție directă, precizând că a observat că este vorba de un utilaj pentru marcat 
stradal.

Dl Sorin Rotaru, reprezentant al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, spune că 
este vorba de procedură simplificată, având în vedere faptul că suma în cauză permite asta și nu este 
nevoie de organizarea unei licitații, informând că sunt foarte puține astfel de utilaje în țară. Tot dl Sorin 
Rotaru spune că un astfel de utilaj este necesar pentru reducerea timpului de marcaj rutier în municipiul 
Alexandria.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai,  Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia, Szabo 
Attila si Stancu Iuliana).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
modificării Anexei nr. 2 la HCL nr. 105/23.04.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții 
și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Teleorman, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Epure Haralambie întreabă de ce se transformă postul de inspector IA în post de 
debutant și dacă a fost organizat concurs pentru postul propus pentru transformare.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că se va organiza concurs, precizând că este nevoie de 
angajați care să se ocupe de gestionarea acestui club ținând cont de faptul că dinamica activității a 
crescut. Tot dl viceprimar spune că pentru nivelul de triere pentru postul de inspector IA presupune 
indeplinirea mai multor condiții și timpul pentru ocupare ar fi fost mult mai mare, iar pentru postul de 
debutant poate participa oricine.

Dl consilier Epure Haralambie întreabă dacă a fost organizat concurs pentru postul respectiv.
Dl viceprimare Augustin Ioan spune că nu a fost organizat concurs, acesta se va transforma și 

ulterior se va organiza concurs pentru postul de debutant.
D-na consilier Stancu Iuliana întreabă de ce nu a fost organizat concurs pentru postul de 

inspector că poate se prezenta cineva.
Dl viceprimar Augustin Ioan spune că nu a fost organizat concurs deoarece condițiile erau 

restrictive.
D-na consilier Stancu Iuliana spune că postul trebuia scos la concurs conform organigramei în 

vigoare, iar în condițiile în care nu se prezenta nimeni sau nu era promovat să se fi transformat postul 
respectiv.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că asta a fost gândirea vizavi de această organigramă și 
respectiv de a oferi posibilitatea oricui de a participa pentru postul respectiv.
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Dl consilier Epure Haralambie spune că există suspiciuni vizavi de această transformare.
Dl administrator public Tăbăcitu Ștefan spune că această organigramă a fost gândită și aprobată 

în urmă cu trei ani, iar postul respectiv nu a fost niciodată ocupat și acum se dorește transformarea lui 
pentru a încuraja tinerii care sunt la început de activitate.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Epure Haralambie, Modrigală 
Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

Dl primar Victor Drăgușin informează că în sala de ședințe a intrat dl Faluvegi Cristian, din 
cadrul Compartimentului Cultură, Sport, Tineret pentru a raspunde la întrebările referitoare la 
concursul de pescuit.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă cum a fost aleasă locația pentru acest concurs, 
având în vedere că sunt mai multe bălți în jurul municipiului Alexandria.

Dl Cristian Faluvegi spune că a fost singura baltă care a fost disponibilă în perioada respectivă 
și care să îndeplinească toate condițiile, inclusiv umbră pentru copii, având în vedere că este un concurs 
de pescuit pentru familii, iar celelalte bălți care erau disponibile în perioada respectivă, în situația în 
care ar ploua nu sunt accesibile.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă care sunt costurile pentru organizarea 
concursurilor.

Dl Cristian Faluvegi spune că pentru un singur concurs ar fi costuri estimate la 2000 lei.
Nemaifiind și alte discuții, dl Cristian Faluvegi părăsește sala de ședințe.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării HCL nr. 226/30.07.2018 privind aprobarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Alexandria, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Epure Haralambie spune că pentru consilierii noi nu a fost prezentat la mape și 
textul vechi al acestei hotărâri, precizând că aceștia nu cunosc hotărârea inițială.

D-na președinte de ședință spune că pentru astfel de motive există ședințe pe comisii de 
specialitate, pentru întrebări, discuții și lămuriri.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 12 voturi “pentru” și 6 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila,  Epure Haralambie, Modrigală Constanța Claudia si 
Stancu Iuliana).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul 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, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Epure Haralambie întreabă dacă lista prezentată reprezintă și ordinea pentru 
executarea lucrărilor și dacă există o expertiză tehnică pentru strada 1907 pentru a fi introdusă in 
această listă.

Dl primar Victor Drăgușin spune ca tabelul prezentat nu reprezintă și ordinea în care se execută 
lucrările. Tot dl primar spune că a mai informat faptul că în acești patru ani de mandat dorește 
reabilitarea străzilor din municipiul Alexandria, iar pentru acest an se dorește reabilitare astrăzii Cuza 
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Vodă și străzile transversale din centrul municipiului. De asemenea dl primar spune că se poate stabili 
orice ordine dorește Consiliul local. Tot dl primar spune că nu a fost efectuată o expertiză tehnică 
profesională, dar există o expertiză vizuală facută de Administrația Străzilor, precum și o expertiză a 
canalizării efectuate de APA SERV, informând că în momentul de față pe strada Cuza Vodă se execută 
lucrări simultan de către Administrația Străzilor pe partea carosabilă, Administrația Domeniului Public 
în ceea ce privește terenurile din spațiile verzi, iar APA SERV efectuează lucrări, unde este cazul, 
asupra căminelor de canalizare menajeră și pluvială. De asemenea dl primar informează că strada Cuza 
Vodă va fi reabilitată doar până la strada București deoarece vor începe lucrările de reabilitare pentru 
strada Al. Ghica de la strada București până la intrararea în comuna Poroschia, iar strada Cuza Voda va 
fi des folosită în perioada respectivă de utilaje grele, considerând că nu este bine sa fie reabilitată în 
acest moment și ulterior să fie deteriorat covorul asfaltic.

Dl consilier Epure Haralambie dorește să faca un amendament la acest proiect de hotărâre, 
respectiv ca strada Dunării și strada București să fie prioritare pentru reabilitare.

Dl primar Victor Drăgușin spune că aceste două străzi sunt principalele artere pentru trafic de 
biciclete și vor fi amenajate piste pentru biciclete în acest sens, și propune ca aceste două străzi să 
rămână ultimele pentru reabilitare, în acest context , precum și a faptului că pentru rebilitarea celorlalte 
străzi vor circula utilaje de mare tonaj și pentru fluidizarea traficului în municipiu pentru perioadele în 
care anumite artere vor fi blocate pentru reabilitare. Tot dl primar spune că după reabilitarea străzii 
Cuza Vodă se va reabilita strada Negru Vodă. De asemenea dl primar spune că strada Carpați, cu toate 
că este poate cea mai aglomerată strada din municipiu, nu a fost inclusă în lista pentru reabilitare tot din 
motivul prezentat anterior, respectiv va fi utilizată de constructori.

D-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier Epure Haralambie și este 
respins, obținând 7 voturi “pentru” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila,  
Epure Haralambie, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana) și 11 abțineri.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila,  Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Modrigală 
Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, 
Construcţii Edilitare SRL pe anul 2021, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca 
nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la declararea 
ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și 
se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat 
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de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și 
se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la abrogarea 
parţială a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 110/23 aprilie 2021 privind 
declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în 
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul 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 unor bunuri  aparținând domeniului  
privat de interes local  al  municipiului  Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și 
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea 
prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in str. Dunării, zona bloc 1605, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții
discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al Municipiul 
Alexandria, a unui imobil situat în str. Carpați, nr. 21, cu nr. cadastral 23643, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este vorba de fosta cantină a IPTE-ului, iar în 
conformitate cu prevederile legii educației naționale schimbarea destinației bazei materiale a unităților 
de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale 
numai cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale prin ordin al ministrului și precizează că 
actele administrative adoptate fără acest aviz sunt nule de drept. Tot dl consilier spune că dacă aceasta 
clădire a fost bază materială a unei unității de învățământ această hotărâre este ilegală.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că această clădire face parte din domeniul 
privat al municipiului.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a fost a liceului IPTE.
Dl secretar general spune că această clădire a fost dată în folosință liceului la vremea respectivă.
Dl primar Victor Drăgușin spune că această cladire nu are statut de unitate de învățământ, 

precizând că a fost dată in folosință și ulterior preluată, precizând că nu ține minte exact perioada.
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a fost preluată în anul 2004, considerând că în 
perioada respectivă preluarea nu fost facută corect.

Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier poate să mai facă o plângere, precizând că i-a 
facut mai multe plangeri până în acest moment.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că așa va face.
Dl primar Victor Drăgușin informează că această clădire este propusă pentru reabilitare și nu 

pentru demolare.
Dl viceprimar Augustin Ioan spune că această clădire a fost preluată în urmă cu mai mulți ani 

deoarece nu au fost efectuate lucrări de reabilitare de către Inspectoratul Școlar Județean.
D-na consilier Stancu Iuliana spune că au fost făcute solicitari la minister pentru alocare de 

bani, dar de la minister s-a comunicat că această clădire trebuia să fie dată în folosință cel puțin 23 de 
ani pentru a primi fonduri.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că această clădire a fost dată în folosință pentru o perioadă 
de 25 de ani.

D-na președinte de ședință Panagoreț Ioana spune că această clădire a fost dată în folosință 
gratuită Casei Corpului Didactic, precum și unei facultăți din cadrul ASE-ului.

D-na consilier Stancu Iuliana spune că nu aceste discuții au loc deoarece nu se cunoaște statutul 
acestei clădiri.

D-na președinte de ședință spune că nu putea Primăria să dea în folo sință gratuită o clădire 
dacă nu ii aparținea.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că acest proiect are ca scop ulterior accesarea de fonduri 
europene pentru reabilitare.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila,  Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța 
Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea si completarea HCL nr. 90/19.04. 2021 privind aprobarea listei   lucrarilor de proiectare 
care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.  Alexandria, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 
voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo 
Attila,  Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 89/19.04. 2021 privind aprobarea tarifelor 
pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.  Alexandria, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se 
aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu 
Mihai, Szabo Attila,  Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia si Stancu 
Iuliana).
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x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 6776/19.07.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2021, conform HCL 
nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 6779/19.07.2021 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav și 

accentuat și asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 
urban, pe luna august 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 6780/19.07.2021 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul DAS 

Aleaxandria care îndeplinște activități de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice și poate beneficia 
de transport gratuit urban, pe luna august 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 6777/19.07.2021 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna august 2021, 
conform HCL nr. 97/28.03.2018.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 6778/19.07.2021 cu luptătorii pentru victoria revoluției din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna august 2021, conform HCL nr. 
97/28.03.2018;

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 6864/21.07.2021 al Direcției de Asistență Socială privind acordarea unui ajutor 

de urgenta d-nei. Nedea Doina.
Dl consilier Petcu Marian Dragoș propune acordarea sumei de 5000 lei.
Nemaifiind și alte propuneri, d-na președinte de ședință supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragoș și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 17865/22.07.2021 privind transferul unor contracte de inchiriere 

copertinia.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 17864/22.07.2021 privind transferul unor contracte de inchiriere  teren 

parcare.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 17873/22.07.2020 privind transferul unui contract de inchiriere teren 

garaj.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Raportul nr. 6399/05.07.2021 privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021.
D-na. președinte de ședință o supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Informarea nr. 771/21.07.2021 cu privire la raportul de follow-up din data de 20.05.2021 și 

asupra măsurilor dispuse prin DECIZIA nr. 4/2018/4 emisă de Directorul Camerei de Conturi 
Teleorman.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a înaintat în cursul săptămânii trecute un referat 

de aprobare pentru un proiect de hotărâre cu privire la înființarea unor locuri de joacă pentru câini și a 
întâmpinat anumite dificultăți. Tot dl consilier spune că dorește să facă în acest moment o petiție pentru 
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înființarea a doua astfel de locuri de joacă pentru căței, care să se înființeze în cursul anul viitor și 
propune să se voteze un astfel de angajament.

Dl primar Victor Drăgușin spune că asta este treaba consilierilor locali și nu problema 
primarului. Tot dl primar întreabă ce propune mai exact dl consilier și îi propune să inițieze un proiect 
de hotărâre în acest sens.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a propus inițierea unui astfel de proiect, dar s-a 
consultat cu dl secretar general și s-a ajuns la concluzia că este mai bine să facă o petiție în acest sens.

Dl primar Victor Drăgușin spune că orice consilier local are dreptul de a iniția un proiect de 
hotărâre și informează că salariații din Primărie lucrează pentru primar. Tot dl primar spune că a văzut 
solicitarea d-lui consilier și precizează că dânsul trebuie să prezinte și elementele de identificare pentru 
spații, iar ulterior aparatul de specialitate să verifice dacă spațiile respective sunt disponibile, precizănd 
că nu este treaba aparatului de specialitate să identifice locuri în acest sens.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă la inițiativa primarului aparatul de 
specialitate ar fi identificat astfel de spații.

Dl primar Victor Drăgușin spune că la inițiativa primarului, aparatul de specialitate are obligația 
de a lucra, precizând că există doua instituții “aparatul de specialitate al primarului” și “consiliul local”. 
Tot dl primar îî propune d-lui consilier să aibă inițiativă pentru priecte de hotărâre, dar să meargă cu ele 
până la capăt.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel propune să se voteze în acest moment această inițiativă.
Dl primar Victor Drăgușin întreabă ce dorește dl consilier să voteze, precizând că dânsul 

propune ceva politic.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu are de unde să știe care sunt spațiile primăriei.
Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier poate identifica mai multe spații și să le 

prezinte aparatului de specialitate pentru a le verifica situația.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că un astfel de proiect a fost aprobat și în municipiul 

Sibiu, unde primarul a inițiat un astfel de proiect și ulterior aparatul de specialitate a întocmit proiectul 
de hotărâre.

Dl primar Victor Drăgușin spune că în situația de față este vorba de inițiativa d-lui consilier 
Bulumac Florin Gabriel. Tot dl primar precizează că în momentul în care dânsul se adresează 
aparatului de specialitate le și propune anumite spații care ulterior vor fi verificate. Tot dl primar spune 
că după identificarea spațiilor mai sunt și alte lucruri de pus la punct, cum ar fi un regulament de 
funcționare, personal care să se ocupe de locurile respective și altele. Tot dl primar spune că în 
inițiativa d-lui consilier a fost propus un spațiu de 100 mp, considerând că este un spațiu mult prea mic 
pentru un loc de joacă pentru câini.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in propunerea inaintata a precizat „minim 100 
mp”.

Dl primar Victor Dragusin spune ca in momentul in care se intocmeste un proiect de hotarare 
datele trebuie sa fie exacte, respectiv spatiul, programu, regulamentul si toate celelalte date, precum si 
cine va administra locurile respective, fiind o mare responsabilitate, o societate sau un ONG, precizand 
ca nu este o joaca deoarece pot fi si caini agresivi. Tot dl primar spune ca in municipiu sunt cateva mii 
de animale de companie, lucru care trebuie luat in considerare in contextul spatiului si a programarilor 
pentru utilizare.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel propune sa se voteze in acest moment ca principiu.
Dl primar Victor Dragusin spune ca ceea ce propune dl consilier este politicianism, precizand 

ca in cadrul consiliului local se voteaza documente.
D-na presedinte de sedinta spune ca nu pot fi votate vorbe.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel il roaga pe dl secretar general sa lamureasca aceasta 

situatie.
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Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune ca dl consilier trebuie sa faca o petitie 
scrisa.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca pentru sedinta urmatoare va inainta o petitie 
scrisa.

Nemaifiind și alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință mulțumește 
pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            SECRETAR GENERAL,
Consilier,          

Panagoret Ioana Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 18476 din 29.07.2021

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 26.07.2021

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

astăzi 29.07.2021, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 26.07.2021,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


