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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 14 februarie 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 16 (saisprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Voicila Florea, Titirisca Florin Nicusor, Florea 

Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru si Preda Catalin Ionut. 

 D-na. presedinte de sedinta Curea Gina Georgeta 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 d-na. 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. 

  Au fost invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de 

zi, secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media. 

D-na presedinte de sedinta, d-na Curea Gina Georgeta intreaba daca sunt obiectiuni la 

procesul-verbal al sedintei din 29 ianuarie 2020, si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta il 

supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl consilier Din Nelu). 

 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, d-na Curea Gina Georgeta,  da cuvantul d-lui. 

Primar Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 333 din 10 februarie 2020 si prin adresa 

Secretarului General al Municipiului Alexandria nr. 3239 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, 

pentru a prezenta urmatoarea proiectul ordinii de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe 

anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PARC 

INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2020; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria pe anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC 

PREST S.R.L. pe anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia 

Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2020; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL pe anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Primalex 

Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi 

elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de 

S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere 

strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de 

Martisor pe raza municipiului Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 178/29.05.2014 privind stabilirea 

domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii 

la nivelul Municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a terenului cu destinatia “Parc 

Industrial”, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, numar cadastral 

29670/UAT  Alexandria, judetul Teleorman, E70, catre S.C. PARC INDUSTRIAL” S.R.L.; 

 -Petitii si interpelari. 

 Deasemenea dl primar propune introducerea pe ordinea de zi a urmatoarele proiecte de 

hotarare: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect 

pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona 

blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, Programul Operational Regional 2014-2020, 

POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 

4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate 

din regiunile urbane si rurale; 

 Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 

proiectul ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Se intra in ordinea de zi si d-na presedinte de sedinta precizeaza ca  proiectul de hotarare cu 

privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2020 va fi prezentat si supus 

la vot pe capitole,  iar in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si anexe. De asemenea face 

mentiunea ca nu au fost contestatii la proiectul de buget, facute de cetateni in termenul prevazut de 

lege.  

 D-na presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar Victor Dragusin pentru a prezenta 

referatul de aprobare la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului 

Alexandria pe anul 2020.  

 Dl primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare. Dl primar 

Victor Dragusin informeaza ca este al 10-lea an consecutiv in care taxele si impozitele locale nu 

cresc, decat in cadrul impos de Codul fiscal unde au fost modificari 

 D-na presedinte de sedinta roaga presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

sa prezinte avizele pentru proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al 

municipiului Alexandria pe anul 2020.  

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt intrebari, propuneri sau amendamente. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca are cateva intrebari cu precizarea ca de a primi 

raspunsul din partea aparatului de specialitate in cadrul sedintei, iar daca nu se poate, sa primeasca un 

raspuns scris in urmatoarea sedinta. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca in ceea ce priveste Capitolul de venituri in anul 

2018 realizarea veniturilor a fost in proportie de 75% din program, iar in 2019 a fost de 76% din 

programul mentionat in bugetele la acea perioada. Tot dl consilier spune ca in anul 2020 exista o 

crestere de 192% raportat la realizatul anului 2019 si intreaba care este fundamentul dublarii venitului 

anului 2020 avand in vedere realizarile din anii 2018 si 2019, iar in anii urmatori bugetul revine la 

aceeasi valoare ca in anul 2019, respectiv in anul 2022 bugetul revine cu un “-2%” fata de anul 2019. 

Dl consilier intreaba care este fundamentul dublarii veniturilor, in conditiile in care nu cresc taxele si 

impozitele. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca in proiectul de bugetul sunt trecute la capitolul “surse 

atrase” fondurile europene. Tot dl primar spune ca bugetul veniturilor raportat la veniturile din anii 

trecuti sunt corespunzatoare acelor ani, iar de doi ani de zile a fost infiintat un compartiment de 

recuperare creante prin executari silite, iar in acest bugetul sunt prinse toate datoriile cetatenilor si a 

agentilor economici restante, care trebuiesc platite. Prin acest compartiment au fost  recuperate in 

proportie de 30-40% din datorii, iar acum se doreste recuperarea datoriilor ramase, dar precizeaza ca 

nu de aici revin sumele respective ci din contractele semnate pe fonduri europene. Dl primar 
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precizeaza ca valoare proiectelor nu reprezinta valoarea totala a proiectelor, reprezinta doar valoarea 

lucrarilor ce vor fi executate in acest an. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca acesta a fost un raspuns politic. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost un raspuns tehnic. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca doreste sa primeasca un raspuns tehnic, avand in 

vedere ca la capitolul de impozite pe venit exista o crestere de 200% , la capitolul cote defalcate din 

impozitul pe venit cresterea este de 126 %, la impozit pe si taxe pe cladiri si terenuri 130%. Dl 

consilier precizeaza ca a vazut cifrele care reprezinta fondurile europene, dar acestea nu acopera 

diferenta. Dl consilier intreaba, si solicita raspuns in scris, cum se vor realiza cresterile de 25-30% la 

impozitele privind taxe pe cladiri, taxe pe terenuri, taxe pe automobile, in conditiile in care  nu vor fi 

crescute impozitele. Deasemenea, dl consilier spune ca in situatia anilor trecuti, gradul de colectare nu 

a depasit 70% din buget. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca la impozitul pe venit si cota defalcata sunt impuse de 

finantele publice. Dl primar spune ca prin statistica pe ultimele doua luni estimarile sunt corecte. In 

ceea ce priveste impozitul pe terenuri, cladiri si autoturisme, a precizat si mai devreme, ca impreuna 

cu aparatul de specialitate s-a hotarat sa se inceapa procedurile de recuperare dupa aprobarea 

bugetului pentru a se recupera si restul datoriilor restante. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba de ce anul trecut s-a realizat doar 70% si nu au fost 

luate aceste masuri. 

 Dl primar Victor Dragusin spune  de anul trecut functioneaza acest compartiment in cadrul 

Directiei Juridic Comercial si au fost recuperate sume importante. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca doreste ca pana la sedinta urmatoare sa i se prezinte 

un plan de actiuni care sa duca la aceste recuperari. 

 Dl primar Victor Dragusin roaga sa fie prezentat acest plan. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca exista un capitol Varsaminte din sectiunea de 

functionare catre sectiunea de dezvoltare cu minus si intreaba ce inseamna semnul “-“ pus in 

paranteza. 

 D-na Haritina Gafencu, directorul Directiei Economice spune ca la sectiunea de dezvoltare se 

regaseste aceeasi suma cu “+”, precizand ca veniturile sectiunii de dezvoltare sunt mai mici si se 

completeaza cu veniturile din sectiunea de functionare. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca este posibil ca sectiunea de dezvolare de anul 

trecut sa fie mai mica exact cu excedentul mutat in acest an. 

 D-na director spune ca marea majoritate a veniturior se incaseaza in venitul de functionare. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca cifra de deficit din anul 2019 care este transformat 

in excedent in anul 2020 este exact acea cifra cu minus. 

 D-na director spune ca excedentul este diferit fata de sectiunea de varsaminte. 

 Dl consilier intreaba ce inseamna varsaminte din sectiunea cu minus 

 D-na director spune ca marea majoritate a veniturilor se colecteaza in bugetul de functionare, 

iar transferul catre bugetul de dezvoltare se face prin acest artificiu. 

 Dl consilier intreaba de ce apare cu minus si nu cu plus, dandu-i o alta denumire. 

 D-na director spune ca asa sunt formularele de buget, aprobate prin legea bugetului de stat. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de un formular impus. Dl primar Victor 

Dragusin spune ca din bugetul de functionare se completeaza cu sume bugetul de dezvoltare. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel considera ca este invers, ca se ia de la dezvoltare si intreaba 

de ce este scris cu minus. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca asa este formularul impus, iar bugetul cand este prezentat 

la finantele publice este introdus intr-un algoritm de calcul. 

 Dl consilier spune ca la capitolul de cheltuieli sunt cresteri in special pe zona de personal de 

20-23% si intreaba care este motivul cresterii. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca prin legea 153, indemnizatiile persoanelor cu handicap si 

a insotitorilor acestora cresc cu 25%, a fost o crestere a salariului minim si deasemenea mai exista o 
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suma foarte mica pentru bugetarea posturilor vacante, iar toate acestea au dus la cresterea precizata de 

dl consilier. Dl primar Victor Dragusin spune ca nu cresc salariile celorlalti angajati.  

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca doreste si un raspuns in scris pentru aceste 

intrebari. 

 D-na presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial , sa declare 

acest lucru si sa nu ia parte la deliberarea si aprobarea proiectului de hotarare. 

 Tot d-na presedinte de sedinta, avand in vedere ca din partea comisiilor de specialitate nu au 

fost formulate amendamente si alte propuneri, supune la vot proiectul prezentat de initiator, pe 

capitole, iar in cadrul capitolelor, pe subcapitole, articole, alineate si anexe. 

 D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 1 „BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2021-2023” , 

„VENITURI TOTAL”, pe anul 2020 = 195,697.43 mii lei, „CHELTUIELI TOTAL” = 202,644.86 

mii lei, o supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi 

Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

In continuare d-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 2 - SITUATIA „privind 

aprobarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe 

capitole, subcapitole paragrafe si titluri al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari 

pentru anii 2021-2023 ” 

-SUBCAPITOLUL Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 

patrimoniu personal= 50.00 mii mei, 

-SUBCAPITOLUL Cote defalcate din impozitul pe venit= 57,658.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean= 

3,316.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Impozite si taxe pe proprietate= 11,153.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor= 10,002.80 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Impozit pe spectacole= 25.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Impozit pe mijloace de transport = 5,037.00 mii lei; 

SUBCAPITOLUL Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 

= 67.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 

pe desfasurarea de activitati= 1,331.15 mii lei; 

-CAPITOLUL Venituri din proprietate= 3,961.40 mii lei; 

-CAPITOLUL Venituri din prestari de servicii si alte activitati= 448.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Venituri din taxe administrative= 20.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor 

legale= 4,500.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Taxe speciale= 312.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala= 19,793.00 

mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 

lemne, carbuni, combustibili petrolieri= 3,945.45 mii lei; 

-CAPITOLUL Subventii de la alte administratii = 270.20 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Fondul European de Dezvoltare Regionala= 51,572.73 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Fondul Social European= 52.65 mii lei; 

-CAPITOLUL Autoritati publice si actiuni externe= 18,146.15 mii lei; 

-CAPITOLUL Alte servicii publice generale= 3,926.80 mii lei; 

-CAPITOLUL Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi= 1,500.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Ordine publica si siguranta nationala= 4,020.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Invatamant= 37,588.31 mii lei; 

-CAPITOLUL Sanatate = 4,234.29 mii lei; 
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-CAPITOLUL Cultura, recreere si religie = 9,484.58 mii lei; 

-CAPITOLUL Asigurari si asistenta sociala = 21,106.45 mii lei; 

-CAPITOLUL Locuinte, servicii si dezvoltare publica = 28,178.79 mii lei; 

-CAPITOLUL Protectia mediului = 2,543.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Transporturi = 59,239.42 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 2 asa cum a fost prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 3- SITUATIA privind „aprobarea 

bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE”. 

- „VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE” TOTAL= 91,431.70 mii lei; 

-„CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE” TOTAL = 91,431.70 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 3  asa cum a fos prezentata si se aproba cu 

13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia); 

 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr.4 - SITUATIA privind „aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, SECTIUNEA 

DE DEZVOLTARE” : 

- „VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” –TOTAL = 91,790.72 mii lei. 

-CAPITOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” = 10,815.30 

mii lei. 

-CAPITOLUL Subventii de la bugetul de stat = 29,350.04 mii lei; 

-CAPITOLUL Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020= 51,625.38 mii lei; 

-CAPITOLUL CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 98,536.09 mii lei; 

-CAPITOLUL Autoritati publice si actiuni externe  

– TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 = 4,438.15 mii lei; 

-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE = 210.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Ordine publica si siguranta nationala -TITLUL XII 

ACTIVENEFINANCIARE= 50.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Invatamant-TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 = 2,638.38 mii lei; 

-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE = 27,617.13 mii lei; 

-CAPITOLUL Sanatate-TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 = 45.84 mii lei; 

-CAPITOLUL Cultura, recreere si religie - TITLUL XII Active nefinanciare = 382.58 

mii lei; 

-CAPITOLUL Asigurari si asistenta sociala – TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 

= 70.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Locuinte, servicii si dezvoltare publica – TITLUL X Proiecte cu finantare 

din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 = 6,818.39 mii lei; 

-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE = 2,141.40 mii lei; 

-TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE = 200.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Transporturi – TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 = 52,654.40 mii lei; 

-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE = 1,654.40 mii lei; 

-EXCEDENT = -6,745.37 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 4 asa cum a fost prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
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 D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 5 - SITUATIA privind aprobarea 

bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, 

CAPITOLUL 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”: 

-SUBCAPITOLELE Salarii de baza, Indemnizatii platite unor persoane din afara 

unitatii, Indemnizatii de delegare, Indemnizatii de Hrana, Alte Drepturi salariale in bani 

TOTAL = 11,323.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Vouchere de vacanta = 205.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Contributia asiguratorie pentru munca = 210.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLELE Furnituri de birou, Materiale pentru curatenie, Incalzit, iluminat si 

forta motrica, Apa, canal si salubritate, Carburanti si lubrifianti, Piese de schimb, Posta, 

telecomunicatii, radio, tv, internet, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Alte 

bunuri si servicii pentru intretinere si functionare TOTAL = 1,170.00 mii lei; 

- CAPITOLUL Reparatii Curente = 150.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Bunuri de natura obiectelor de inventar = 25.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Deplasari, detasari, transferuri = 40.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Carti, publicatii si materiale documentare = 5.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLELE Reclama si publicitate, Protocol si reprezentare, Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii TOTAL = 21.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) = 

4,438.12 mii lei; 

-CAPITOLUL Active fixr = 21.00 mii lei 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 5  asa cum a fost prezentata si se paroba 

cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia), dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 6 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anul 2021-2023, CAPITOLUL 

54.02 „Alte servicii publice generale”: 

-SUBCAPITOLELE Salarii de baza, Indemnizatii de delegare, Indemnizatii de hrana, 

Alte drepturi salariale TOTAL = 1,095.35 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Vouchere de vacanta = 24.65 mii lei; 

-SUBCAPITOLELE Furnituri de birou, Incalzit, iluminat si forta de motrica, Apa, 

canal si salubritate, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Alte bunuri si 

servicii pentru intretinere si functionare TOTAL = 29.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Reparatii curente = 6.50 mii lei; 

-CAPITOLUL Bunuri de natura obiectelor de inventar = 5.50 mii lei; 

-CAPITOLUL Deplasari, detasari, transferuri = 1.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 51.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatii locale = 2,691.80 mii 

lei; 
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 6 asa cum a fost prezentata si se aproba cu 

13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia), dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 7 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, CAPITOLUL 

55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”, „TOTAL CHELTUIELI”= 1,500.00 

mii lei, o supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi 

Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia), dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind 

absent din sala. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 8 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, CAPITOLUL 

61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”: 
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-SUBCAPITOLELE Salarii de baza, Indemnizatii de delegare, Alte drepturi salariale in 

bani TOTAL = 2,645.41 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Norma de hrana = 593.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Vouchere de vacanta = 72.50 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Contributia asiguratorie pentru munca = 59.09 mii lei; 

-SUBCAPITOLELE Furnituri de birou, Materiale pentru curatenie, Iluminat, Apa , 

canal si salubritate, Carburanti, Piese de schimb, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Alte bunuri si servicii pentru intretinere 

si functionare TOTAL = 202.50 mii lei; 

-CAPITOLUL Reparatii curente = 100.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Bunuri de natura obiectelor de inventar = 206.50 mii lei; 

-CAPITOLUL Deplasari, detasari, transferuri = 3.50 mii lei; 

CAPITOLUL Carti, publicatii si materiale documentare= 1.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Pregatire profesionala = 3.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Protectia muncii = 11.50 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 71.50 mii lei; 

-CAPITOLUL Active fixe = 50.00 mii lei; 
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 8 asa cum a fost prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi; 

 D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 9 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexanria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, CAPITOLUL 

65.02 „INVATAMANT”: 

 -CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ALEXANDRIA”= 

255.40 mii lei; 

 -CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 ALEXANDRIA”= 

285.91 mii lei; 

 -CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA = 

272.00 mii lei; 

 -CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGA” 

ALEXANDRIA= 285.50 mii lei 

 -CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA= 

670.00 mii lei; 

 -CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA= 

734.02 mii lei; 

 -CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU COLFESCU” 

ALEXANDRIA= 519.85 mii lei; 

 - CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU ALEXANDRIA= 

601.10 mii lei 

 -CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ALEXANDRIA”= 469.90 mii lei; 

 -CAPITOLUL „LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” ALEXANDRIA”= 

734.26mii lei 

 -CAPITOLUL „COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

ALEXANDRIA= 765.50 mii lei 

 -CAPITOLUL „LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU DIMITRIE GHICA” 

ALEXANDRIA = 794.20 mii lei 

 -CAPITOLUL „LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” ALEXANDRIA = 

384.70 mi lei 

 -CAPITOLUL „COLEGIUL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA” = 

672.56 mii lei 

 -CAPITOLUL „LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA” = 531.80 mii lei 

 - CAPITOLUL „SCOAL POSTLICEALA SANITARA ALEXANDRIA” = 116.00 mii lei 
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 -CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI” = 

29,495.01 mii lei 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 9 asa cum a fost prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 10- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, CAPITOLUL 

66.02 „Sanatate”: 

 -CAPITOLUL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)= 45.84 

mii lei; 
 D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 10 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi 

Dl presedinte de sedinta da citirie Anexei nr. 11- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimarii pentru anii 2021-2023, CAPITOLUL 

67.02 „Cultura , recreere si religie”: 

-SUBCAPITOLUL Incalzit, iluminat si forta de munca = 280.00mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Piese de schimb = 112.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Materiale si prestari de servicii = 1,190.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 468 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 1,980.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Transferuri catre institutii publice = 4,472.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte transferuri curente interne = 555.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Asociatii si fundatii = 45.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Active fixe = 382.58 mii lei; 
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 11 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi.  

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 12 privind aprobarea bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, CAPITOLUL 68.02 

„Asigurari si asistenta sociala”: 

-CAPITOLUL Bunuri de natura obiectelor de inventar = 28.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Deplasari, detasari, transferuri = 5.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Carti, publicatii si materiale documentare = 1.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Pregatire profesionala = 43.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Protectia muncii = 18.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte cheltuieli cu bunuri si servicii48.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Ajutoare sociale = 1,108.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 300.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Active fixe= 70.00 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 12 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 13 SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, CAPITOLUL 

70.02 „Locuinte ,servicii si dezvoltare publica”: 

-SUBCAPITOLUL Salarii de baza = 7,485.25 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Indemnizatii de hrana = 470.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Contributia asiguratorie pentru munca = 164.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Incalzit, iluminat si forta motrica = 1,720.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Apa, canal si salubritate = 600.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet = 55.00 lei; 

-SUBCAPITOLUL Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 307.00 mii 

lei; 

-CAPITOLUL Pregatire profesionala = 27.00 mii lei; 
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-CAPITOLUL Protectia muncii = 101.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 2,060.00 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 13 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 14- SITUATIA privind aprobarea 

bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, 

CAPITOLUL 74.02 „Protectia mediului”: 

-SUBCAPITOLUL Incalzit, iiluminat si forta motrica25.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Carburanti si lubrifianti = 595.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Piese de schimb = 140.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Materiale si prestari  de servicii cu caracter functional = 905.00 mii 

lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 878.00 mii 

lei; 

D-na presedinte desedinta o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 15- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, CAPITOLUL 

84.02 „Transporturi”: 

-SUBCAPITOLUL Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 320.00 mii 

lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 4,000.00 

mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Transferuri catre institutii publice = 995.20 mii lei; 

-CAPITOLUL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) = 

52,269.82 mii lei; 

-CAPITOLUL Active fixe = 1,654.40 mii lei 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 15 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr 16 – SITUATIA privind aprobarea 

bugetului creditelor interne si externe pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023: 

-CAPITOLUL SURSA DE FINANTARE – TOTAL =10,656.97 mii lei; 

-CAPITOLUL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = 10,656.97 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 16  asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia) 

In continuare d-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 17 – SITUATIA privind 

aprobarea bugetului creditelor interne si externe pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-

2023, Capitolul 65.07 „Invatamant”:  

-TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) = 1,520.38 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citirie Anexei nr. 18 – SITUATIA privind aprobarea 

bugetului creditelor interne si externe pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 Capitolul 

67.07 „Cultura recreere si religie”: 

-TITLUL XIII Active nefinanciare = 500.00 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 18 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 19 – SITUATIA privind aprobarea 

creditelor interne si externe pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023  Capitolul 70.07 

„Locuinte, servicii si dezvoltare publica”: 

-TITLUL X proiecte cu finantare din fonduriexterne nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 = 205.95 mii lei; 



10 

 

-TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE = 3,885.51 mii lei; 
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 19 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 20 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

creditelor interne si externe pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, Capitolul 84.07 

„Transporturi”: 

-TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE = 4,545.13 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 21 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

fondurilor nerambursabile pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023: 

-TOTAL VENITURI= 200.00 mii lei; 

-TOTAL CHELTUIELI= 200.00 mii lei; 

-CAPITOLUL “INVATAMANT”= 1,565.40 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 21 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 22 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, sectiunea de 

dezvoltare: 

-SUBCAPITOLUL Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor cu 

finantare nerambursabila = 200.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Invatamant – Dintotal capitol – Invatamant secundar si superior = 200.00 

mii lei; 

 D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 22 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu  unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 23 privind aprobarea bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023, Capitolul 65.08 

„Invatamant”: 

-TITLUL VII Alte transferuri = 200.00 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 23 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

 D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 24 privind aprobarea bugetului institutiilor 

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2020 si 

estimari pentru anii 2021-2023: 

-CAPITOLUL Cultura, recreere si religie = 4,472.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Transporturi = 1,255.20 mii lei; 

-EXCEDENT = -202.06 mii lei;   

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 24 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr 25 SITUATIA privind aprobarea bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 

2020 si estimari pentru anii 2021-2023: 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 15.00 mii lei; 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 1,523.10 mii lei; 

-TITLUL XI ALTE CHELTUIELI = 2.00 mii lei 

-CAPITOLUL Cultura, recreere si religie – TITLUL I Cheltuieli de personal = 672.00 

mii lei; 

-TITLUL II Bunuri si servicii =610.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Transporturi – TITLUL I Cheltuieli de personal = 645.20 mii lei; 

-TITLUL II Bunuri si servicii = 610.00 mii lei 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 25 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 
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D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 26 – SITUATIA privind aprobarea 

bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 

pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023: 

-VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 20.00 mii lei; 

-CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 20.00 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 26 asa cum a fost prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 27 – Situatia privind aprobarea bugetului 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimari 

pentru anii 2021-2023, Capitolul 65.10 „Invatamant”: 

-SUBCAPITOLUL Fond aferent platii cu ora = 14.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Contributia asiguratorie pentru munca = 1.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Bunuri si servicii = 266.71 mii lei; 

-CAPITOLUL Reparatii curente = 85.25 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Hrana pentru oameni = 849.21 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Hrana pentru animale = 10.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Medicamente = 7.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Bunuri de natura obiectelor de inventar = 128.71 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr 27 asa cum a fost prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 28 – Situatia privind aprobarea bugetului 

institutiilor publice finantate integral  sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimari 

pentru anii 2021-2023, Capitolul 67.10 „Cultura, recreere si religie”: 

-SUBCAPITOLUL Salarii de baza = 443.50 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Indemnizatii de hrana = 40.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Contributia asiguratorie pentru munca = 13.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Bunuri si servicii = 213.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Hrana pentru oameni = 250.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Medicamente = 10.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Bunuri de natura obiectelor de inventar = 130.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Deplasari, detasari, transferuri = 65.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Pregatire profesionala = 3.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Protectia muncii = 2.00 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 1,827.00 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr 28 asa cum a fost prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 29 – SITUATIA privind aprobarea 

bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si 

estimari pentru anii 2021-2023, Capitolul 84.10 „Transporturi”: 

-SUBCAPITOLUL Salarii de baza = 586.80 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Indemnizatii de hrana = 5.60 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Alte drepturi salariale in bani = 15.60 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Vouchere de vacanta = 23.20 mii lei; 

-SUBCAPITOLUL Contributia asiguratorie pentru munca = 14.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Bunuri si servicii = 409.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Reparatii curente = 25.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Medicamente si materiale sanitare = 4.00 mii lei 

-CAPITOLUL Bunuri de natura obiectelor de inventar = 6.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Deplasari, detasari, transferuri = 1.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Carti, publicatii si materiale documentare = 1.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Pregatire profesionala = 5.00 mii lei; 
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-CAPITOLUL Protectia muncii = 3.00 mii lei; 

-CAPITOLUL Alte cheltuieli = 156.00 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr 29 asa cum a fost prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 30 – LISTA a obiectivelor de investitii pe 

anul 2020 cu finantare partiala sau integrala din bugetul local: 

-TOTAL = 85.525,55 mii lei; 

-Lucrari in continuare = 55.098,73 mii lei; 

-Lucrari noi = 25.098,41 mii lei; 

-Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii = 4.463,41 mii lei; 

-Autoritati publice = 4.648,15 mii lei; 

-Ordine publica si siguranta nationala = 50.00 mii lei; 

-Invatamant = 31.717,41 mii lei; 

-Cultura, recreere si religie = 882,58 mii lei; 

-Asistenta sociala = 70.00 mii lei; 

-Servicii de dezvoltare publica si locuinta = 13.051,25 mii lei; 

-Transporturi = 35.106,16 mii lei; 

D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr 30 asa cum a fost prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 31 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020”, cap. 51 „Autoritati publice si actiuni 

externe”: 

-TOTAL =210.000,00 mii lei, d-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi;   

D-na presedinte de sedinta da cititre Anexei nr. 32 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2020, cap. 61.02 „Ordine publica si siguranta 

nationala: 

-TOTAL = 50.000,00 mii lei mii lei.. d-na presedinte de seinta o supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 33 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020, cap. 65 „Invatamant”: 

-TOTAL = 1.879.430,00 mii lei, d-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

D-na presedintede sedinta da citire Anexei nr. 34 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020” cap.67 :Cultura, recreere si religie”: 

-TOTAL = 382.580,00 mii lei, d-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

D-na presedintede sedinta da citire Anexei nr. 35 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020” cap. 68 „Asistenta sociala” : 

-TOTAL = 70.000,00 mii lei, d-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

D-na presedintede sedinta da citire Anexei nr. 36 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020” cap. 70.02 „Servicii si dezvoltare 

publica”: 

-TOTAL = 1.631.400,00 mii lei, d-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

D-na presedintede sedinta da citire Anexei nr. 37 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020” cap. 84 „Transporturi”: 

-TOTAL = 240.000,00 mii lei, d-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
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D-na presedintede sedinta da citire Anexei nr. 38 – Numarul de personal si fondul 

salariilor de baza pentru anul 2020, d-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu 13 

voturi „pentru” si 3 „abtineri” (D-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 

D-na presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetulu 

General al Municipiului Alexandria pe anul 2020. 

D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind Aprobarea Bugetului 

General al Municipiului Alexandria pe anul 2020 si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-

nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia); 

 

                                                                            x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe 

anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de 

sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi 

„pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia);  

         x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL 

SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria pe anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 

in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi 

Gabriel, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                 x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. 

pe anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte 

de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi 

„pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia).      

                                                                       x  

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL 

pe anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte 

de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi;  
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x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2020, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” 

si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 

                                                                    x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE 

IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 

ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, 

Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

  

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL 

Alexandria pentru anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-

na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Florea Laurentiu, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel 

S.R.L. Alexandria in anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 

d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Florea Laurentiu, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de 

sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi 
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„pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de 

sedinta, prezinta proiectul de hotarare, 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Martisor pe raza 

municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 

presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

modificarea HCL nr. 178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in 

care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii la nivelul Municipiului Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea 

in administrare a terenului cu destinatia “Parc Industrial”, apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, numar cadastral 29670/UAT  Alexandria, judetul Teleorman, E70, 

catre S.C. PARC INDUSTRIAL” S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 

ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea 

conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, 
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Programul Operational Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea 

dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, 

economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

 D-na presedinte de sedinta spune ca in sala de sedinta se afla o doamna care doreste sa aiba o 

discutie in cadrul Consiliului local. 

 D-na Bulbuc Roxandra ia cuvantul si isi prezinta situatia dansei si a copiilor, respectiv lipsa 

unei locuinte si dorinta de a-si lua copii inapoi din plasament. De asemenea precizeaza ca a depus 

dosarul pentru obtinerea unui loc de munca. 

 Dl primar Victor Dragusin prezinta situatia privind ocuparea modulelor si a locuintelor 

sociale, precum si situatia d-nei Bulbuc Roxandra. De asemenea dl primar precizeaza ca solicitarea 

dansei a sosit cu o zi in urma si a repartizat-o Compartimentului Juridic pentru a studia aceasta speta 

si posibilitatea de a gasi o solutie favorabila. 

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

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR GENERAL, 

                                    Consilier,           

                          Curea Gina Georgeta                                                           Alexandru Razvan Ceciu 
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JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT 

Nr. 4252 din 18.02.2020 

 

 

 

           VIZAT, 

          SECRETAR GENERAL 

                     Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 14.02.2020 

 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  azi, 18.02.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  14.02.2020,  la  tabla  de afisaj a 

institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  SEF BIROU,                                                                              CONSILIER, 

   

               Plosceanu Cristian                                                                           Ene Paulica  
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