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PROCES VERBAL 
privind dezbaterea publică a proiectului de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 

118/31.05.2011 privind aprobarea Regulamentului de convietuire socială în municipiul Alexandria.  
 
 

 Încheiat azi 17.05.2017 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, in Sala de şedinţe a Consiliului 
local. 
 Dezbaterea publică s-a desfăşurat la iniţiativa Primariei municipiului Alexandria, în acest sens fiind 
publicat anunţul nr. 12043/04.05.2017 în care au fost cuprinse data, ora şi locul de desfăşurare a acesteia, în 
ziarul local „Teleormanul”, pe site-ul Primariei municipiului Alexandria şi a fost afişat la sediul instituţiei. 
 Proiectul hotarare cu privire la aprobarea modificarea anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 privind 
aprobarea Regulamentului de convietuire socială în municipiul Alexandria a fost afişat la sediul instituţiei, pe 
site-ul instituţiei şi în ziarul local „Teleormanul”. 
 La această dezbatere au participat: dl viceprimar Alexandria, dl Augustin Ioan si dl viceprimar Anghel 
Gica, din partea Primariei municipiului Alexandria, d-na Chesnoiu Postumia, sef serviciu J.A.T.R.U., dl 
Plosceanu Cristian inspector in cadrul Directiei Administratie Publica Locala, care a reprezentat secretariatul 
tehnic, reprezentanţi mass-media si 30 participanti din partea societatii civile. 
 Dezbaterea a fost deschisă de dl. viceprimar Augustin Ioan care a prezentat proiectul de hotarare cu 
privire la modificarea anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 privind aprobarea Regulamentului de convietuire 
socială în municipiul Alexandria, precizând că acesta a fost adus la cunoştinţă publică prin mijloacele de 
informare în masă. Totodată precizează că această dezbatere publică are drept scop preluarea observaţiilor 
participanţilor în vederea îmbunătăţirii proiectului, astfel incat sa fie  acoperite toate necesităţile urbei. 
             Dl. Cioaba Petre, reprezentant al societatii civile spune ca ar fi buna o prezentare succinta pentru 
cetateni, deoarece varianta prezentata astazi este una destul de complxa. Tot dl Cioaba Petre spune ca o astfel de 
prezentare ar fi in folosul cetatenilor si ar fi mai usor de urmarit si respectat. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca acest regulament va fi prezentat in format electronic si pe site-ul 
institutiei. 
 Dl Cioaba Petre spune ca au fost propuneri ca in cazul taierii unui pom de catre un cetatean, acesta sa 
planteze 10 in schimb, iar daca nu, sa se treaca la sanctiuni mai drastice. De asemenea dl Cioaba Petre spune ca  
trebuie sa se treaca la sanctiuni in privinta cetatenilor care au caini de companie si nu respecta regulile de 
convietuire sociala, drept exemplu fiind arterele pietonale care sunt pline de mizerie ramasa in urma animalelor 
de companie. Tot dl Cioaba Petre spune ca aceasta situatie se regaseste si in parcuri sau aproprierea locurilor de 
joaca pentru copii si pot deveni focare de infectie. 
 Dl viceprimar Ioan Augustin spune ca sunt prevazute sanctiuni in regulamentul de convietuire sociala si 
vor fi aplicate de catre Politia Locala. De asemenea dl viceprimar spune ca este bine venita si o informare cu 
privire la aceste abateri din partea cetatenilor, deoarece politia locala nu poate veghea permanent persoanele cu 
animale de companie, dar pot interveni in urma unor solicitari. 
 Dl Falca Eugen spune ca este buna propunerea d-lui Cioaba Petre cu privire la plantarea de copaci, 
precizand ca a plantat personal 27 de pomi in zona unde locuieste. Tot dl Falca Eugen informeaza ca este o 
problema in ceea ce priveste transportorii clandestini care fac deranj, mizerie si alte probleme. De asemenea dl 
Falca Eugen informeaza cu privire la problemele din oras in ceea ce priveste animalele de companie si stapanii 
acestora. 
 Dl viceprimar Anghel Gica spune ca este nevoie si de implicarea civica, cetatenii sa sune la dispecerat si 
sa sesizeze orice nereguli, iar politia locala, care are o singura patrula, se va deplasa si va lua masurile ce se 
impun. 
 Dl. Popovici Victor spune ca nu sunt suficiente ustensilele propuse pentru colectare ale proprietarilor 
animalelor de companie si de asemenea propune ca acestia sa nu mai aiba acces in apropierea locurilor de joaca 
pentru copii. 



 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca este greu de oferit in zona centrala un spatiu special pentru 
proprietarii animalelor de companie. De asemenea dl viceprimar reaminteste importanta implicarii civice si a 
sesizarilor din partea cetatenilor. 
 Tot dl Popovici Victor spune ca sunt probleme in ceea ce priveste parcatul masinilor de la firme pe 
spatiile destinate parcarilor auto. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca spatiile de parcare nu pot fi inchiriate autoturismelor de serviciu, 
iar in cazul in care este ocupat abuziv un loc de parcare de catre un autoturism de serviciu trebuie anuntata 
Politia Locala pentru a lua masurile ce se impun. Tot dl viceprimar spune ca este in discutie un proiect ce 
priveste infiintarea unei parcari special destinate autoturismelor de serviciu si de tonaj mai mare, la marginea 
municipiului, cu asigurarea transportului cetatenilor prin intermediul transportul in comun. 
 Dl Popivi Victor intreaba daca vor aparea pistele pentru biciclete. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca este un proiect european prin care vor fi accesate fonduri in acest 
sens. 
 Tot dl Popovici Victor spune ca este o problema in ceea ce priveste colectarea gunoiului menajer si in 
mod special cu privire la containerele clopot pentru colectare selectiva care sunt amplasate in spatii total 
nepotrivite, unele in intersectii si multi cetateni arunca tot gunoiul menajer in clopotele respective. 
 Dl viceprimar Anghel Gica spune ca aceasta problema a fost discutata cu reprezentantul de la POLARIS, 
iar acestea au fost amplasate unde a permis terenul, in unele zone fiind amplasate in aproprierea ghenelor. Tot dl 
viceprimar Anghel Gica spune ca si in acest caz este foarte important spiritul civic si educatia cetateanului, multi 
din comoditate aruncand tot gunoiul menajer in clopotele pentru colectare selectiva. 
 Dl Cioaba Petre spune ca acest regulament trebuie aplicat drastic si in mod special in ceea ce priveste 
problema animalelor de companie, mai ales in zonele centrale ale municipiului. 
 Dl Popovici Victor intreaba daca pot fi amplasate placute si interzis accesul animalelor de companie din 
centrul municipiului, mai exact pe pietonal. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca pot fi amplasate astfel de placute si pot fi sanctionati detinatorii 
animalelor de companie care nu respecta regulile de convietuire sociala. 
 Dl Badea Iulian spune regulamentul este bun, dar trebuie aplicat corect si sanctiunile sa fie aplicate de 
fiecare data cand se constata abateri. Tot dl Badea spune ca este o problema in ceea ce priveste zgomotul produs 
de motociclete si mai ales seara. De asemenea dl Badea spune ca inca sunt multi caini vagabanti, atat in oras cat 
si la marginea orasului. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca pentru orice problema ce priveste abaterea de la regulamentul de 
convietuire sociala sau abateri de la lege, cetateanul trebuie sa sesizeze administratia locala sau politia. 
 Se pune problema accesului in Parcul Padurea Vedea pentru pietoni si problema vitezei la soferi. 
 Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca vor fi facute trotuare pietonale pentru acces precum si restrictii de 
viteza si calmatoare pentru autoturisme. 
 Nemaifiind si alte discutii, dezbaterea publica s-a incheiat. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
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