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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 27 februarie 2020, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 21 (doua zeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 
local.

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, ca 
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 intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 14
februarie 2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

In continuare, d-na presedinte de sedinta, Curea Gina Georgeta, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 411 din 21 februarie 2020 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 4559 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi de zi:

- Proiect de hotarare cu privire la Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice 
din municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea 
platii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure domiciliate 
in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr.28/29.01.2020 privind salariile 
familiei ocupationale „Administratie, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului  
Municipiului Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciul Public 
de Interes Local Administratia Domeniului Public, Serviciul Public de Interes Local Directia de 
Asistenta Sociala Alexandria, Serviciul de Transport Public Local de Persoane Alexandria si ale 
Clubului Sportiv Municipal Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat al Asociatiei 
de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, pentru anul 2020;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2020;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 
Municipiilor din Romania, pentru anul 2020;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 
Euro Teleorman, pentru anul 2020;

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiilor la A.D.I. „Teleormanul”, pentru a 
vota favorabil iesirea din asociatie a comunei Branceni, judetul Teleorman;
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-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Asociatia T.E.T. Alexandria pentru realizarea in comun a Festivalului de 
teatru tanar IDEO IDEIS;

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Asociatia Nevazatorilor din Romania, Filiala Interjudeteana Teleorman-
Giurgiu, Grupa Alexandria in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor 
nevazatoare;

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr. 6, Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, Scoala 
Gimnaziala „Stefan cel Mare”, Colegiul National „Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia – Facultatea de 
Stiinte si Inginerie din Alexandria, Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala 
Gimnaziala si Primaria Comunei Talpa pentru Realizarea in comun a proiectului „Traditiile si 
obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al Municipiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, 
aferent anului 2020;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului „CLUB de 
CARTE”, in municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului „Tanar 
Cetatean”, in Municipiul Alexandria, in anul 2020;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile 
de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Desfiintare cladire C3 – Anexa de la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in 
Municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Desfiintare cladire C4 – Beci de la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in 
Municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unei constructii, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea 
imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al 
Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a 
acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului;

-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui bun  apartinand domeniului  privat de interes 
local al municipiului Alexandria, de la Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 
Public Alexandria  si darea in administrare catre  Club Sportiv Municipal Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui numar de 5 locuinte tip modul, 
din spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta in locuinte de sprijin;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.20, situată in blocul D, 
str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota 
parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.12, situată in blocul 
S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor de sprijin 
pentru anul 2020 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 
de sprijin pentru intocmirea listei de prioritati;

-Petitii si interpelari;
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Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
htoarari:

-Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 
Administratiei prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea 
conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire baza sportiva TIP 1, Sos. Turnu 
Magurele, municipiul Alexandria, Baza Sportiva PECO, judetul Teleorman”;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea ameliorarii terenului degradat apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, prin Garda Forestiera Bucuresti;

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a 
lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria;

Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na 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.

D-na 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, 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 Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece 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 
acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare, pentru familiile si persoanele singure domiciliate 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 modificarea Anexei la HCL nr.28/29.01.2020 privind salariile familiei 
ocupationale „Administratie, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului 
Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciul Public de Interes 
Local Administratia Domeniului Public, Serviciul Public de Interes Local Directia de Asistenta Sociala 
Alexandria, Serviciul de Transport Public Local de Persoane Alexandria si ale Clubului Sportiv 
Municipal 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 
14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea 
Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 
Constanta Claudia).

x
x x
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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 contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara „Teleormanul”, 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 14 voturi „pentru” si 7  voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin 
Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, 
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 contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”, 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 14 voturi „pentru” si 7  voturi „impotriva” 
(d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin 
Alexandru, 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 contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor din Romania, pentru 
anul 2020, 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 contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Euro Teleorman, 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 14 voturi „pentru” si 
7  voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, 
Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).

x
x x
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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 
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in 
Adunarea Generala a Asociatiilor la A.D.I. „Teleormanul”, pentru a vota favorabil iesirea din asociatie 
a comunei Branceni, judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 
urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret 
si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii care sa-si exercite 
atributiile pe intreaga durata a sedintei.

Dl consilier Florea Voicila propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Doncea 
Bogdan Alin Georgeta, Potbaniceanu Marian Liviu si Florea Laurentiu.

Nemaifiind si alte propuneri d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 
aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 
totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru” .

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret.

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 asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria cu Asociatia T.E.T. Alexandria pentru realizarea in comun a Festivalului de teatru tanar 
IDEO IDEIS, 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 
asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia 
Nevazatorilor din Romania, Filiala Interjudeteana Teleorman-Giurgiu, Grupa Alexandria in vederea 
realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor nevazatoare, 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 
asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Gradinita cu 
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P.P. nr. 6, Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare”, Colegiul 
National „Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia – Facultatea de Stiinte si Inginerie din Alexandria, 
Asociatia Centrul de Resurse al Comunitatii Talpa, Scoala Gimnaziala si Primaria Comunei Talpa 
pentru Realizarea in comun a proiectului „Traditiile si obiceiurile romanesti ne apropie, nu ne separa”, 
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 Programului anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local al Municipiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2020,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce programul finantarilor face referire doar la 
sportul de performanta.

D-na Haritina Gafencu, directorul Directiei Economice spune ca doar pentru sportul de 
performanta au fost solicitari.

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu doar sportul de performanta are nevoie de 
finantare.

Dl primar Victor Dragusin spune ca la nivelul municipiului este infiintat Clubul Sportiv 
Municipal si majoritatea activitatilor sportive se desfasoara prin prin acest club.

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu este vorba doar de sport ci si de activitati non-
profit de interes general.

Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru fiecare activitate in parte se emite cate un act 
administrativ in parte.

Dl viceprimar Augustin Ioan precizeaza ca echipa de fotbal feminin nu a putut fi inglobata in 
CSM deoarece isi pierdeau locul in campionat, iar prin aceasta procedura pot primi finantare.

Nemaifiind si alte discutii, 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 organizarii si desfasurarii evenimentului „CLUB de CARTE”, 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

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 organizarii si desfasurarii evenimentului „Tanar Cetatean”, in Municipiul Alexandria, in anul 
2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta 
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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 Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile de invatamant preuniversitar din 
municipiul Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura, 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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Desfiintare cladire C3 –
Anexa de la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, 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

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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Desfiintare cladire C4 –
Beci de la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, 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

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 
schimbarea destinatiei a unei constructii, apartinand domeniului public de interes local al 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 
revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada 
Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al 
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Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului, 
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 
preluarea unui bun  apartinand domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria, de la 
Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria  si darea in administrare 
catre  Club Sportiv Municipal 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 schimbarea destinatiei a unui numar de 5 locuinte tip modul, din spatii sociale 
temporare pentru situatii de urgenta in locuinte de sprijin, 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 vânzării in rate a locuinței nr.20, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul 
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta 
apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual cu 
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret.

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 
distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 
totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret.

x
x x
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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 vânzării in rate a locuinței nr.12, situată in blocul S2, sc.B, str. Dunării 
din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii.

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual cu 
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret.

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 
distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 
totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret.

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 criteriilor pentru repartizarea locuinţelor de sprijin pentru anul 2020 din 
municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte de sprijin pentru 
intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual cu 
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret.

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 
distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 
totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret.

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 
predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de 
Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de 
investitii „Construire baza sportiva TIP 1, Sos. Turnu Magurele, municipiul Alexandria, Baza Sportiva 
PECO, judetul Teleorman”, 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
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In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea ameliorarii terenului degradat apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, prin Garda Forestiera Bucuresti, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba din ce fonduri se poate facea aceasta actiune si 
daca municipalitatea este deschisa pentru asocieri cu organisme neguvernamentale pentru aceasta 
impadurire.

Dl Alexandru Razvan Ceciu, Secretarul General al Municipiului Alexandrua, spune ca acest 
proiect va fi realizat prin Garda Forestiera Bucuresti, ei vor veni cu puieti si municipalitatea va pune la 
dispozitie terenul, precizand ca acesta este un program national.

Nemaifiind si alte discutii, 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
modificarea si completarea 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

In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 1760/24.02.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2020, conform HCL nr. 
97/28.03.2018. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 1758/24.02.2020 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 
urban, pe luna martie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 1765/24.02.2020 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 
beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 1762/24.02.2020 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2020, conform HCL nr. 
97/28.03.2018;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 1769/24.02.2020 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 
strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna martie 2020, 
conform HCL nr. 97/28.03.2018.

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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-Tabelul nominal nr. 1764/24.02.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 
1989;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 1759/24.02.2020 al DAS Alexandria cu copiii care frecventeaza unitatile 

de invatamant de pe raza municipiului Alexandria.
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 1761/24.02.2020 cu prescolarii si elevii cu domiciliul sau resedinta in 

mun. Alexandria care au beneficiat de control gratuit la cabinetul demedicina scolara stomatologica si 
au beneficiat de transport gratuit;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 1930/27.02.2020 al DAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor financiar 

lunar pentru dl Stan Florentin Stefan, Cetatean de onoare al municipiului Alexandria, reprezentand 
acoperirea unor cheltuieli necesare ingrijirii personale.

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2142/04.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 35754/13.01.2016, zona bloc I1 – 1 Decembrie, pozitia 21, de la 
dl Urucu Nicolae la dl Ochialbi Liviu Andrei;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2182/04.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 35755/13.01.2016, zona bl I1 -1 Decembrie, pozitia 22 de la dl 
Urucu Nicolae la d-na Ochialbi Danciu Stefania Catalina;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2128/04.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr 19041/1998, zona bl G1 – G3, pozitia 6, de la dl Buscan Adrian la dl 
Trancan Daniel Ionut;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 1828/04.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 1653/2000, zona bl L4-L9, pozitia 3, de la Mirlogeanu Remus catre 
Dragu Razvan Florentin;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 1891/04.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr. 4567/25.02.2016, zona bl 215-213, pozitia 10, de la dl Ciobanu Florea 
la dl Ilie NIcolae;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr 2197/04.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului de 

inchiriere pentru copertina nr 1380/2000, zona bl V10, pozitia 22, de la dl Petre Ilie, la dl Tudorache 
Nicusor Adrian;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 4335/19.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind mutarea chiriasului 

Sindile Florentina de la un modul tip apartament al un modul tip garsoniera;
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 4486/20.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr. 

2315/30.01.2020 a d-nei Ene Letitia Alina, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr 4 situata in bl P3, str 
Sos. Tr. Magurele, nr. 1A, municipiul Alexandria si a d-nei Puia Vasilica Violeta, chirias al unitatii 
locative situata in bl P5, str  Sos. Tr. Magurele, nr 1A, municipiul Alexandria;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 4390/24.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 36075/23.12.2015, zona bl I13 – 1 Decembrie, pozitia 6, de la dl 
Badescu Iulius Marius la dl Pena Alin Cosmin;
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D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 4772/25.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind acordul Consiliului 

local al municipiului Alexandria pentru inchirierea constructiei showroom – investitor SC BEST SERV 
SRL, catre SC CLARFON SA Bucuresti, constructie realizata pe terenul concesionat la adresa: str 
Dunarii, zona statiei HCC, nr cadastral 23648, conform contractului de concesiune nr. 
18902/10.07.2017;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 3347/24.02.2020 al Directiei Patrimoniu privind modificarea clauzei 

prevazuta la Art. 7 din Contractul de concesiune nr. 2970/05.03.2020 incheiat intre Consiliul local al 
municipiului Alexandria si Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., avand ca obiect terenul 
apartinand domeniului privat al Municipiului Alexandria in suprafata de 600,60 m.p. situat in 
Aleaxandria, str. Independentei , nr. 4 bis, cu destinatia “Sediu Inspectoratului Teritorial in Constructii 
Alexandria”;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Informarea nr. 3358/10.02.2020 al Compartimentului I.S.U., P.S.I., S.S.M. cu privire la 

modificarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru UAT Alexandria;
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Informarea nr. 3358/10.02.2020 al Compartimentului I.S.U., P.S.I., S.S.M. cu privire la 

Raportul de analiza a dotarii cu mijloace tehnice impotriva incendiilor in anul 2019;
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Informarea nr. 3358/10.02.2020 al Compartimentului I.S.U., P.S.I., S.S.M. cu privire la analiza 

capacitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul municipiului Alexandria pe semestrul II al nului 
2019;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Informarea nr. 3358/10.02.2020 al Compartimentului I.S.U., P.S.I., S.S.M. cu privire la

Raportul privind analizarea activitatilor desfasurate in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul 
municipiului Alexandria pe anul 2019;

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

Curea Gina Georgeta Alexandru Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA
Nr. 5432 din 03.03.2020

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 27.02.2020

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

am  procedat  astazi 03.03.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din 27.02.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU, CONSILIER,

Plosceanu Cristrian Ene Paulica


