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COMUNICAT DE PRESĂ 

cu privire la ședința Consiliului Local al Municipiului Alexandria din data de 16.12.2020 

 

În data de 16.12.2020, ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria a avut loc ședința 

ordinară a Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

Au fost votate următoarele proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței: 

1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020. 

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot. 

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2020.  

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot. 

3. Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 

2020 din excedentul anului 2019. 

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot. 

4. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de scutiri și reduceri în anul fiscal 2021 pentru 

contribuabilii persoane fizice și persoane juridice din municipiul Alexandria. 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

5. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de înlesniri la plată contribuabililor – personae fizice din 

municipiul Alexandria. 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de 

majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului 

Alexandria și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate în extravilanul 

municipiului Alexandria. 

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre. 
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7. Proiect de hotărâre cu privire la reactualizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare și 

desfășurare a adunarilor publice din municipiul Alexandria. 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

8. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale Secretarului General al Primăriei municipiului Alexandria. 

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre. 

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

Municipiului Alexandria cu Asociația “TĂCEREA” Teleorman în vederea realizării în comun a unor 

acțiuniuni specifice persoanelor cu deficiențe de auz. 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

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

Municipiului Alexandria cu Club Sportiv Școlar Alexandria, în vederea susținerii și realizării în 

comun a unor acțiuni stabilite de Federațiile Nationale Sportive în domeniu și Ministerul Educației 

Naționale. 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

11. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul de investiții ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line 

prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”, Programul Operaţional Competitivitate, Axa 

prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 

Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, eincluziune, 

e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 

2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-

incluziune, e-sănătate și e-cultură – secțiunea E-Educație, Apelul de proiecte nr. 2. 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

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

Tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădire C2”, anexă Casa de Cultură, în Municipiul  

Alexandria. 

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre. 

13. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modelului de contract de mandat privind directorul SC 

Primalex Proiect Tel SRL. 

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot. 

14. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria. 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

15. Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, către 

Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel Alexandria, a unui teren aparținând domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria. 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

16. Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unui bun aparținând domeniului 



privat de interes local al municipiului Alexandria, înscris în Cartea Funciară nr. 23535 Alexandria, 

către Direcția de Asistență Socială Alexandria. 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

17. Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil 

aparținând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, cu număr cadastral 31147, 

situat în Șoseaua Turnu Măgurele, Piața Peco. 

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre. 

18. Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din evidențele fiscal ale Primăriei Municipiului Alexandria 

a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați; 

- proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

19. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2021; 

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL s-au abținut de la vot. 

20. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandate special reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria în Adunare Generală a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Teleormanul”, pentru a aproba ajustarea prețului și tarifului pentru apă și canalizare pentru întreaga 

arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. Alexandria, județul Teleorman. 

- 11 consilieri locali PSD au votat proiectul de hotărâre; 

- 8 consilieri locali PNL au votat împotriva proiectului de hotărâre. 

21. Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 

municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni. 

             - proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. 

 

     Întocmit,  

                                                                                                                                                 Vîrban Liliana 
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