JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 16778 din 10.08.2018
PROCES VERBAL
privind dezbaterea publică a proiectului de hotarare cu privire la „aprobarea Registrului Local al
Spatiilor Verzi din municipiul Alexandria
Încheiat azi 10.08.2018 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. 16778/31.07.2018 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 de hotarare cu privire la aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiul
Alexandria
a fost afişat la sediul instituţiei, pe site-ul instituţiei şi în ziarul local „Teleormanul”.
La această dezbatere au participat: dl viceprimar al municipiului Alexandria, Anghel Gica, din partea
Primariei municipiului Alexandria, dl Plosceanu Cristian inspector in cadrul Compartimentului Cancelarie
Registratura, care a reprezentat secretariatul tehnic, d-na Catana Simona, reprezentant al Compartimentului
Protectia Mediului, d-na Barbalata Daniela, reprezentand al Directiei Patrimoniu, dl Sebastian Ionescu,
reprezentant al Directiei Tehnic Investitii si reprezentanţi mass-media. Dezbaterea s-a desfasurat in prezenta a 17
persoane, reprezentanti ai societatii civile.
Dezbaterea a fost deschisă de dl viceprimar al municipiului Alexandria, dl Anghel Gica care a prezentat
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din 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.
De asemenea dl viceprimar Anghel Gica roaga pe d-na Catana Simona sa faca o scurta prezentare asupra
registrului propus.
D-na Catana Simona prezinta pe scurt registrul propus spre dezbatere.
Dl viceprimar Anghel Gica intreaba daca sunt intrebari referitoare la proiectul de hotarare propus.
Dl Badea Iulian, reprezentant al societatii civile, spune ca este foarte bun registrul si este foarte bine ca
s-a facut.
Dl Cioaba Petre, reprezentant al societatii civile, spune ca ar trebui sa se incheie protocoale cu unitatile
de invatamant, pentru plantarea de arbori noi si mentinerea spatiilor verzi existente.
Dl viceprimar Anghel Gica spune ca aceasta este o propunere buna.
Nemaifiind si alte discutii, dezbaterea publica s-a incheiat.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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