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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 18 august 2021, orele 14,00, în ședință ordinară a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în 
prezenta a 15 (cincisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absenti d-nii. consilieri Streinu Marius, Szabo Attila, Vecu Mihai și Bulumac Florin Gabriel.

D-na. președinte de ședință Panagoreț Ioana arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin. (1) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal constituită. 

Tot d-na. președinte de ședință informează că la lucrările ședinței participă, de drept, primarul
municipiului Alexandria și Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl.
Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.

D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 26
iulie 2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare, d-na. președinte de ședință, Panagoreț Ioana, dă cuvantul d-lui. primar, cel care, 
prin dispoziția nr. 1362 din 12 august 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 19419 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local  al Municipiului Alexandria pe anul 
2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 
fonduri pentru Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea garantării finanțării rambursabile interne în baza 
garanțiilor proprii, în valoare de 6.800.000 lei pentru o perioadă de 10 ani cu perioada de garanție de 2 
ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor neeligibile pentru proiecte finanțate din fonduri 
structurale POR 2014-2020.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 
lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 
pentru perioada 2021-2027, al Municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru 
perioada 2021-2027, a Municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico –
economici urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire 
laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării secției sportive de karate S.KDU.N. în 
cadrul Clubului Sportiv Municipal Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modalitatea de atribuire a  gestiunii serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 
66/29.03.2021 cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de 
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stat al municipiul Alexandria pentru anul 2022  şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de 
locuinţe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorităţi.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr. 
65/29.03.2021 cu privire la  aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 
2022 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale 
pentru întocmirea listei de priorităţi.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziției 3 din anexa  HCL nr. 95 / 30 aprilie 2009 
privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a 
unor unităţi locative în vederea vânzării.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunării, zona bloc 1605.

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte

de hotărâri:
-Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren, aparținând 

domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în str. Ion Creangă, zona CEC 
vechi.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, 
asistență și reprezentare în instanță pentru Municipiul Alexandria în dosarul nr.64708/3/2011**.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 263/2020 privind aprobarea organigramei, a 
statului de funcţii , numărului de personal şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului 
public de interes local  Direcţia de Asistenţă Socială Alexandria.

D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. președinte de 
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea d-lui primar Victor Drăgușin și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

D-na. președinte de ședință roagă colegii consilieri care au un interes patrimonial în ceea ce 
privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, să declare acest lucru și să nu 
participe la votarea respectivului proiect.

Se intră în ordinea de zi și, la primul punct, d-na. președinte de ședință  prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă 
proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru 
Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Alexandria, după care se trece la
întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
garantării finanțării rambursabile interne în baza garanțiilor proprii, în valoare de 6.800.000 lei pentru o 
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perioadă de 10 ani cu perioada de garanție de 2 ani, în vederea asigurării cofinanțării cheltuielilor 
neeligibile pentru proiecte finanțate din fonduri structurale POR 2014-2020, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, 
întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru perioada 2021-2027, al Municipiului 
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de 
ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru perioada 2021-2027, a Municipiului Alexandria, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă 
proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici urmare a 
elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire laboratoare la Liceul 
Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în 
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
înființării secției sportive de karate S.KDU.N. în cadrul Clubului Sportiv Municipal Alexandria, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă 
proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modalitatea de atribuire a  gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân din Municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl. consilier Epure Haralambie spune că are o obiecțiune vizavi de acest proiect de hotărâre, 
respectiv la tarife considerând că tariful pentru cazare este mare, precizând că dânsul are un cabinet 
veterinar și știe ce prețuri se percep. Tot dl consilier propune ca prețul pentru cazare să fie scăzut la 80 
de lei, informând că la clinica dânsului prețul pentru cazare și observație asupra unui câine este de 50 
de lei.

Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier are o opinie pertinentă deoarece activează în 
domeniu.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că în cuprinsul acestei hotărâri este prevăzut 
un preț maxim și un preț minim, iar dl consilier face referire la prețul maxim, dar delegarea va fi scoasă 
la licitație.

Dl primar Victor Drăgușin, în calitate de inițiator al acestui proiect  spune că este de acord cu 
propunerea d-lui consilier Epure Haralambie.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că este o marjă între prețul minim și cel maxim, iar în 
funcție de acestea se va stabili prețul în urma unei licitații.

Dl consilier Epure Haralambie spune că propune ca amendament ca prețul maxim să fie scăzut 
la 80 de lei, având în vedere numărul de personal și prețul practicat la cabinetul personal.

Dl primar Victor Drăgușin spune că este de acord cu această propunere.
Dl viceprimar Augustin Ioan spune că la cabinetul d-lui consilier rulajul este mult mai mare.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui 

consilier Epure Haralambie și se aprobă cu 14 voturi “pentru” și 1 “abținere” (dl consilier Augustin 
Ioan).

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată, cu amendamentul aprobat, și se aprobă cu 14 voturi “pentru” și 1 “abținere” (dl 
consilier Augustin Ioan).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 66/29.03.2021 cu privire la aprobarea criteriilor 
pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat al municipiul Alexandria pentru anul 2022  şi 
constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat pentru întocmirea 
listei de priorităţi, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr. 65/29.03.2021 cu privire la  
aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2022 din municipiul Alexandria 
şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi, 
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după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma 
prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea poziției 3 din anexa  HCL nr. 95 / 30 aprilie 2009 privind declararea ca bunuri aparţinând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unităţi locative în vederea 
vânzării, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în 
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunării, zona bloc 1605, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea 
prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public de interes local al Municipiului 
Alexandria, situat în str. Ion Creangă, zona CEC vechi, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și 
reprezentare în instanță pentru Municipiul Alexandria în dosarul nr.64708/3/2011**, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea 
HCL 263/2020 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii , numărului de personal şi 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului public de interes local  Direcţia de Asistenţă 
Socială Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții discuții și pentru ca nu sunt, îl 
supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x
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În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 7420/09.08.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2021, conform 
HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 7419/09.08.2021 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav și 

accentuat și asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 
urban, pe luna septembrie 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 7423/09.08.2021 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul DAS 

Aleaxandria care îndeplinște activități de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice și poate beneficia 
de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 7422/09.08.2021 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna septembrie
2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 7421/09.08.2021 cu luptătorii pentru victoria revoluției din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna septembrie 2021, conform HCL nr. 
97/28.03.2018;

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 19618/16.08.2021 privind transferul unor contracte de inchiriere 

copertinia.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 19625/16.08.2020 privind transferul unui contract de inchiriere teren 

garaj.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 19351/11.08.2021 al Directiei Patrimoniu privind acordul Consiliului 

Local al municipiului Alexandria in favoarea concesionarului S.C. CROCODILUL LSD S.R.L., pentru 
ca acesta sa poata inchiria constructia realizata pe terenul concesionat.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind și alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință mulțumește 

pentru participare și declară închise lucrările ședinței.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  SECRETAR GENERAL,
Consilier,          

Panagoret Ioana Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 30.08.2021

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 18.08.2021

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primăria municipiului  Alexandria,  am  procedat  

astăzi 30.08.2021, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 30.08.2021,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


