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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 13 iulie 2020, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local, fiind absenti nemotivati d-nii. consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, 

Preda Catalin Ionut si Modrigala Constanta Claudia. 

 D-l presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos arata ca sunt intrunite prevederile art. 137, alin. 

(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei si declara sedinta legal constituita.  

 Tot dl presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

Secretarul General al municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu si 

secretariatul tehnic. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 29 iunie 

2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor). 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1057 din 8 iulie 2020 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 14508 din 09 iulie 2020 a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investitii ,,REABILITARE, AMENAJARE SI EXTINDERE PIATA AGROALIMENTARA, MUNICIPIUL  

ALEXANDRIA JUDETUL TELEORMAN,,  în municipiul Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr.436/19.12.2019 privind aprobarea 

contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul  Alexandria, 

pentru activitatea desfășurată în Clubul Pensionarilor și Direcția de Asistență Socială prin Unitatea de 

îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu privire la respectarea, garantarea și promovarea drepturilor 

persoanelor vârstnice; 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului pntru amplasarea de mese, umbrele și 

mobilier urban pe raza municipiului Alexandria, cu excepția străzii Libertății; 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul 

privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Modernizarea sistemului de iluminat în Municipiul 

Alexandria, Judetul Teleorman,, 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului 

(teren și construcție) care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes 

local al obiectivului de investiții ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură Alexandria,,, 

derulată prin Compania Naționala de Investiții S.A. 

 -Petitii si interpelari;  

 De asemenea, dl primar solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 

hotarare:  

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului 

(teren și construcție) care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de 

interes local al obiectivului de investiții ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură 

Alexandria,,, derulată prin Compania Naționala de Investiții S.A.; 
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 Dl primar Victor Dragusin spune ca va aduce lamuriri la sfarsitul sedintei cu privire la 

retragerea acestui proiect de hotarare de pe ordinea de zi. 

 Dl presedinte de sedinta precizeaza ca proiectele de hotarari au primit avize favorabile din 

partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, dl presedinte de sedinta 

supune la vot proiectul ordinii de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

 Dl presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce 

priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, sa declare acest lucru si sa nu 

participe la votarea respectivului proiect. 

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 

hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii 

,,REABILITARE, AMENAJARE SI EXTINDERE PIATA AGROALIMENTARA, MUNICIPIUL  

ALEXANDRIA JUDETUL TELEORMAN,,  în municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 

de voturi. 

x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea 

H.C.L. nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare 

in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor  spune ca s-a uitat atent la acest contract si considera ca 

acest contract cu POLARIS este o bataie de joc. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor 

spune ca doreste sa vada daca acest contract este legal si il va ataca in contencios administrativ. Tot dl 

consilier considera acesta nu este un contract transparent, motivand aceasta afirmatie facand referire la 

aspecte din contract. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca anul trecut a fost adoptata Ordonanta nr. 74  care 

reglementeaza aspectele regasite in contract, precizand ca prevederile legale in vigoare se aplica in 

toata tara. Dl primar Victor Dragusin detaliaza modalitatea in care va fi pus in aplicare acest contract. 

 Nemai fiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu  14 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin 

Nicusor, Grigore Nicusor si Florea Laurentiu). 

 

          x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul  Alexandria, pentru activitatea 

desfășurată în Clubul Pensionarilor și Direcția de Asistență Socială prin Unitatea de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice cu privire la respectarea, garantarea și promovarea drepturilor 

persoanelor vârstnice, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                    x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea regulamentului pntru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban pe raza 
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municipiului Alexandria, cu excepția străzii Libertății, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce acest regulament este „cu exceptia strazii 

Libertatii”. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru strada Libertatii este o hotarare din anul 2009 care 

reglementeaza aceste aspecte. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind sprijinirea 

eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în 

vederea realizării obiectivului de investiții ,,Modernizarea sistemului de iluminat în Municipiul 

Alexandria, Judetul Teleorman,,, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 

il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

x 

x  x 

 

In continuare, dl primar Victor Dragusin doreste sa aduca lamuriri cu privire la retragerea de pe 

ordinea de zi a proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de expropriere a 

imobilului (teren și construcție) care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate 

publică de interes local al obiectivului de investiții ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa 

de Cultură Alexandria,,, derulată prin Compania Naționala de Investiții S.A. Dl primar Victor Dragusin 

spune ca a dorit mai intai sa informeze Consiliul local de ce este necesara aceasta hotarare, urmand ca 

intr-o sedinta ulterioara sa introduca pe ordinea de zi aceasta hotarare. Dl primar prezinta informarea, 

informare care este anexata la prezentul proces verbal. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR GENERAL, 

                                    Consilier,           

                            Petcu Marian Dragos                                                         Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 14863 din 14.07.2020 

           VIZAT 

                      SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 

din 13.07.2020 

 

 

 

 Subsemnatii Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 14.07.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  13.07.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             SEF BIROU,                  CONSILIER,   

   

                           Plosceanu Cristian                              Ene Paulica                

                   

 

 

 

 

 

 


