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PROCES VERBAL
privind dezbaterea publică a proiectelor de hotărâri cu privire la “aprobarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021-2027, a Municipiului Alexandria” și 
“aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-2027”

Încheiat astăzi 28.06.2021 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, în sala de ședințe 
a Consiliului local.

Dezbaterea publică s-a desfășurat la inițiativa Primăriei municipiului Alexandria, în acest 
sens fiind publicat anunțul nr. 15098/18.06.2021, în care au fost cuprinse data, ora și locul de 
desfășurare a acesteia, în ziarul local Teleormanul, pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria 
și a fost afișat la sediul instituției.

La această dezbatere au participat : d-na viceprimar Ene Ionela Cornelia, dl Tăbpcitu 
Ștefan, administrator public al municipiului, d-na Pârjolea Claudia, șef birou Birou Investiții 
Fonduri cu Finanțare Externă, Plosceanu Cristian, șef birou Birou Cancelarie, Sisteme de 
Management, care a reprezentat secretariatul tehnic, reprezentanți ai prestatorilor desemnați 
câștigători în urma licitației, reprezentanți ai aparatului de specialitate, reprezentanți mass-media 
și reprezentanți ai societății civile.

D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia deschide dezbaterea publică și mulțumește pentru 
participare și prezintă invitații. Tot d-na viceprimar prezintă proiectele de hotărâre, precizând că 
acestea vor fi desbătute individual.

Dl administrator public, dl Tăbpcitu Ștefan mulțumește tuturor instituțiilor publice 
prezente la această dezbatere, precum și pentru sprijinul în ceea ce privește implementarea 
proiectelor cu finanțare europeană.

În continuare, d-na viceprimar dă cuvantul celor doi prestatori pentru a prezenta 
proiectele de hotărâre.

D-na Ioana Ivanov și d-na Ana-Maria Petrescu reprezentanti al prestatorilor încep 
prezentarea proiectului de hotărâre cu privire la “aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 
(SDL) pentru perioada 2021-2027, a Municipiului Alexandria”.

Nemaifiind și alte discuții, d-na viceprimar Ene Ionela Cornelia dă cuvântul d-lui Luigino 
Szecsy pezenta proiectul de hotărâre cu privire la “aprobarea Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-2027”.



Dl Luigino Szecsy precizează că este coordonatorul echipei care a realizat proiectul cu 
privire la “aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-
2027” și prezintă proiectul de hotărâre.

D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia dă cuvântul d-nei Claudia Pârjolea.
D-na Claudia Pârjolea prezintă lista proiectelor de hotărâri aflate în derulare cu finanțare 

prin fonduri europene.
Nemaifiind și alte discuții, d-na viceprimar Ene Ionela Cornelia mulțumește pentru 

participare și declară închise lucrările ședinței.
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