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    JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 27 mai 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 19 

(nouaprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local. 

 D-na. președinte de ședință Ene Ionela Cornelia arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin. 

(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal constituită.  

 D-na președinte de ședință informează că a decedat d-na Caracaleanu Camelia, cetățean de 

onoare al municipiului Alexandria și propune să se țină un moment de reculegere. 

 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 19 

aprilie 2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 De asemenea d-na președinte de ledință întreabă dacă sunt obiecțiuni la procesul-verbal din 23 

aprilie 2021 și pentru că nu sunt, il supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 În continuare, d-na. președinte de ședință, Ene Ionela Cornelia, dă cuvantul d-lui. primar, cel 

care, prin dispoziția nr. 891 din 21 mai 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 

Alexandria nr. 12765 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 aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar 

la data de 31.12.2020 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind  încheierea exercițiului financiar la 

31.12.2020 a S.C. Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

Raportului de activitate pe anul 2020 al S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. și a Raportului de 

Gestiune al Consiliului de Administrație privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2020 al S.C. 

Parc Industrial Alexandria S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

Raportului de Gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 

31.12.2020 ale S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar 

la data de 31.12.2020 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate aferente exercițiului financiar  la 

31.12.2020 ale S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

piețelor din Municipiul Alexandria administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și completării anexei la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și 
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privat al Municipiului Alexandria către S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse din unitățile de învățământ 

preuniversitare de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021. 

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de 

tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înființării secției sportive de motociclism în cadrul 

Clubului Sportiv Municipal Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului 

Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea protocolului de colaborare între municipiul 

Alexandria și comuna Nanov cu privire la branșarea la utilități a locuitorilor comunei Nanov riverani 

străzii Mircea Scarlat din municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

cofinanțării de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare clădire 

Grădiniță nr. 7”, Municipiul Alexandria. 

- 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 scrisorii de așteptări privind directorul S.C. 

Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE 

ATELIER IPSO – AGRICULTURĂ ALEXANDRIA – ÎMPREJMUIRE AFERENTĂ, 

BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, PARCĂRI, AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE 

AUTO ȘI PIETONARE”, Tarlaua 11 (AZAL), Parcela A53, municipiul Alexandria, județul 

Teleorman. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

“CONSTRUIRE 3 CORPURI A CÂTE 2 LOCUINȚE CUPLATE INDIVIDUALE P+1E+POD, 

ORGANIZARE ȘANTIER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Dr. Stîncă, nr. 15, municipiul 

Alexandria, județul Teleorman. 

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în strada Dunării, nr.140 A cu nr. cadastral 31583. 

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 

local a unor terenuri din  municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, a  unui 

teren aparținând domeniului public  de interes local   al   municipiului  Alexandria situat   in  strada 

Dunării,  zona IAICA, către concesionarul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

municipiul Alexandria: S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 

- Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din funcţiune in vederea  valorificării şi, după caz 

casării, a unor mijloace fixe aparţinând domeniului   privat de interes local al municipiului Alexandria, 

existente în inventarul imobilului fosta Centrala Termică nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru 

Colfescu, nr. 54. 

- Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea asociației de locatari CO1-CO2  pentru 

încredințarea administrării, a părților comune ale blocurilor CO1, CO2, P4, P5, P9 din municipiul 

Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea de destinație a unor construcții, în vederea 

desființării acestora, din cadrul imobilului aparținând domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, situat în strada Carpați, nr. 27, în care funcționează Colegiul Național ”Alexandru Ioan 

Cuza”. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței de sprijin nr. 7, situată în blocul B8, str. 

1 Mai nr.107 din municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr.334/24.11.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în 

municipiul Alexandria în parcările administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. (Inițiator : 

consilier Bulumac Florin Gabriel). 

 -Petitii si interpelari;  

 De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte 

de hotărâre: 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2021. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind închirierea exercițiului financiar la 

31.12.2020 ale SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007, privind 

aprobarea amplasamentelor din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria pentru 

amenajarea punctelor de pre-colectare deșeuri menajere. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 152 din 31 octombrie 2006 privind 

aprobarea amplasamentelor din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria pentru 

amenajarea punctelor de pre-colectare deșeuri menajere. 

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 60/27.02.2020, 

privind asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 

Grădinița cu P.P. nr. 6, Școala Gimnazială “Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”, 

Colegiul Național “Al. I. Cuza”, Universitatea Valahia-Facultatea de Științe și Inginerie din 

Alexandria, Asociația Centrul de Resurse al Comunității Talpa, Școala Gimnazială și Primăria 

Comunei Talpa pentru realizarea în comun a proiectului “Tradiție și obiceiuri românești ne apropie, nu 

ne separă”. (Inițiator – viceprimar Ene Ionela Cornelia) 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectelor câștigătoare și finanțarea acestora de la 

bugetul local prin programul “Promovarea sportului de performanță”. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces la 

locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în 

municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării UAT Municipiul Alexandria în cadrul 

Programului “South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”, 

finanțat în cadrul Programului E.L.E.N.A. – European Local Energy Assistance și de co-finanțare a 

cheltuielilor eligibile, neeligibile și conexe finanțate prin program, proporțional cu valoarea estimată a 

cheltuielilor aferente proiectelor acceptate și de aprobare a Acordului de parteneriat între UAT Județul 

Teleorman și UAT municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria 

prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor 

fără stăpân. 

 D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 

partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.  
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 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel consideră ca sunt multe proiecte introduse pe ordinea de zi 

și spune că dacă acestea nu sunt urgente nu pot fi adăugate în completarea ordinii  de zi.  

 Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că dl consilier face referire la proiectele care 

pot fi introduse în acest moment și nu au fost prezentate și dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate. 

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca în cadrul ședinței din 23.04.2021 a solicitat să ii 

fie pusă la dispoziție documentația tehnică și lista de materiale pentru blocurile B10 și B11, precum și 

pentru demolarea clădiriilor din curtea liceului Nicolae Bălcescu, iar aceste documente nu i-au fost 

prezentate, solicitând să ii fie puse la dispoziție, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al Consiliului Local. Deasemenea dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca a mai solicitat și nu i-a 

fost pusă la dispozitie lista de inventar privind bunurile care alcătuiesc domeniul public.  

 Dl secretar general Alexandaru Răzvan Ceciu spune că dl consilier va primi documentele 

solicitate la ședința următoare. 

 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. 

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel dorește să facă un amendament, în sensul modificării listei 

obiectivelor de investiții, respectiv ultima anexă, prin adăugarea de lucrări de reparații la exteriorul și 

acoperișul clădirii unde funcționează Serviciul Public de Permise de Conducere și Înmatriculări, 

deoarece aceștia au solicitat în nenumărate rânduri acest lucru, precizând că această cladire a fost 

preluată și administrată de Instituția Prefectului care a efectuat lucrări doar la interior, deoarece 

conform contractului nu pot face reparații la exterior. 

 Dl primar Victor Drăgușin spune că a mai fost discutat acest subiect și in ședințe anterioare și a 

informat că investițiile care se efectuează doar de la bugetul local sunt restrânse, deoarece sunt obligații 

de cofinanțare pentru proiecte aflate în derulare prin PNDL și proiecte ce se efectuează prin fonduri 

europene. Tot dl primar informează ca acesta va fi un an greu din punct de vedere al finanțărilor și 

investițiilor urmare a creșterilor prețurilor la materiale, precizând că in utimele patru luni acestea au 

crescut cu până la 100%, acestea fiind neeligibile și se vor descărca doar din bugetul local. Deasemenea 

dl primar spune ca în ședinte viitoare vor trebui majorate contribuțiile pentru proiecte aflate în derulare 

datorită motivelor prezentate. Tot dl primar spune că are rezervări în ceea ce privește redirecționarea 

sumelor pentru alte cheltuieli investiționale, precizând că toate sunt importante, dar trebuie privită 

problema în ansamblu. Deasemenea dl primar spune că membrii consilieri PNL, prin prisma partidului, 

sunt la putere și îi roagă să sprijine municipalitatea prin obținerea unei finanțări de la Guvernul 

României, considerând că pot ajuta în acest sens și nu doar să spună ca nu poate sau nu vrea primăria.  

 Dl primar Victor Drăgușin spune ca membrii consilieri PNL nu sunt de acord pentru a ajuta 

municipalitatea prin obținerea de fonduri de la Guvern prin loby, unde se află la putere partidul din care 

dânșii fac parte. 

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu a fost înființată o direcție pentru atragere de 

fonduri europene dar se solicită să se stea cu mâna întinsă la Guvern, considerând că nu vor mai fi 

astfel de vremuri. 

 Dl primar Victor Drăgușin îl invită pe dl consilier Bulumac Florin Gabriel să studieze 

Organigrama instituției, deoarece sunt 15 oameni care se ocupă de aceste probleme, iar birourile 

respective fac perte din Direcția Tehnic Investiții. 
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 Nemaifiind și alte discutii, d-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui 

consilier Bulumac Florin Gabriel și este respins, obținând 11 “abțineri” și 8 voturi “pentru” (d-nii. 

consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, 

Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana). 

D-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și 

se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, 

Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si 

Stancu Iuliana). 

          x 

x  x 

 

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de 

gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2020 la 

S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și 

pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” 

(d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore 

Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana). 

 

                                                                    x 

x  x 

 

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate 

privind  încheierea exercițiului financiar la 31.12.2020 a S.C. Administrația Străzilor, Construcții 

Edilitare S.R.L., după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot 

în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin 

Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală 

Constanța Claudia si Stancu Iuliana). 

                                                                      x 

x  x 

 

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de 

activitate pe anul 2020 al S.C. Parc Industrial Alexandria S.R.L. și a Raportului de Gestiune al 

Consiliului de Administrație privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2020 al S.C. Parc 

Industrial Alexandria S.R.L., 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 aprobarea 

aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de Gestiune și a Raportului de 

activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2020 ale S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în 

forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin 

Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală 

Constanța Claudia si Stancu Iuliana). 
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x 

x  x 

 

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

Raportului de audit, a Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de 

activitate privind încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2020 la S.C. Serviciul Sanitar 

Veterinar S.R.L., după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot 

în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin 

Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală 

Constanța Claudia si Stancu Iuliana). 

   x 

    x                 x 

 

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de 

gestiune și a Raportului de activitate aferente exercițiului financiar  la 31.12.2020 ale S.C. Piețe și 

Târguri Alexandria S.R.L., după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl 

supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri 

Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 

Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana). 

 

   x 

    x                 x 

 

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor din Municipiul Alexandria administrate de S.C. 

Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., 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 modificării și completării anexei la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului 

Alexandria către S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, după 

care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și 

se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, 

Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si 

Stancu Iuliana). 

   x 

    x                 x 

 

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

numărului de burse din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din municipiul Alexandria, 

aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021, 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. 
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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 stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și 

comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită, 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 aprobarea 

înființării secției sportive de motociclism în cadrul Clubului Sportiv Municipal Alexandria, 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 organigramei și statului de funcții ale Serviciului Comunitar de 

Transport Public Local de Persoane Alexandria, 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 aprobarea 

protocolului de colaborare între municipiul Alexandria și comuna Nanov cu privire la branșarea la 

utilități a locuitorilor comunei Nanov riverani străzii Mircea Scarlat din municipiul Alexandria, 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 indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării de la 

bugetul local, pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare clădire Grădiniță nr. 7”, 

Municipiul Alexandria, 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 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 

discuții și pentru ca nu sunt, 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 aprobarea scrisorii de așteptări privind directorul S.C. Administrația Străzilor, 

Construcții Edilitare S.R.L., 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 aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE ATELIER IPSO – AGRICULTURĂ 

ALEXANDRIA – ÎMPREJMUIRE AFERENTĂ, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, PARCĂRI, 

AMPLASARE INSEMNE PUBLICITARE, ACCESE AUTO ȘI PIETONARE”, Tarlaua 11 (AZAL), 

Parcela A53, municipiul Alexandria, județul Teleorman, 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 Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) “CONSTRUIRE 3 CORPURI 

A CÂTE 2 LOCUINȚE CUPLATE INDIVIDUALE P+1E+POD, ORGANIZARE ȘANTIER ȘI 

ÎMPREJMUIRE TEREN”, str. Dr. Stîncă, nr. 15, municipiul Alexandria, județul Teleorman, 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 

dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 

situat în strada Dunării, nr.140 A cu nr. cadastral 31583, 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 declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri 

din  municipiul Alexandria, 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 darea în 

folosință gratuită, pe perioada determinată, a  unui teren aparținând domeniului public  de interes local   

al   municipiului  Alexandria situat   in  strada Dunării,  zona IAICA, către concesionarul serviciului 
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pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Alexandria: S.C. Serviciul Sanitar Veterinar 

S.R.L., 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 scoaterea din funcţiune in vederea  valorificării şi, după caz casării, a unor 

mijloace fixe aparţinând domeniului   privat de interes local al municipiului Alexandria, existente în 

inventarul imobilului fosta Centrala Termică nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 

54, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma 

prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, 

Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța 

Claudia si Stancu Iuliana). 

   x 

    x                 x 

 

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la mandatarea 

asociației de locatari CO1-CO2  pentru încredințarea administrării, a părților comune ale blocurilor 

CO1, CO2, P4, P5, P9 din municipiul Alexandria, 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 schimbarea de destinație a unor construcții, în vederea desființării acestora, din 

cadrul imobilului aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în 

strada Carpați, nr. 27, în care funcționează Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza”, 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 repartizarea 

locuinței de sprijin nr. 7, situată în blocul B8, str. 1 Mai nr.107 din municipiul Alexandria, după care se 

trece la întrebări, propuneri, discuții. 

D-na. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre precum și altele care vor 

urma au caracter individual cu referire la persoane, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotărârile să fie luate prin vot secret 

și propune să se aleagă o comisie de numare a voturilor formată din 3 membrii care să-și exercite 

atribuțiile pe întreaga durată a ședinței. 

Dl. consilier Petcu Marian Dragoș propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Chiran 

Florin Valentin, Micu Catalin Mihai si Ștefan Florin. 

Nemaifiind și alte propuneri d-na. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 

aprobă cu unanimitate de voturi. Tot d-na. președinte de ședință roagă secretariatul tehnic să distribuie 

buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret. 
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D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru” . 

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret. 

 

   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 unor terenuri aparţinând domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, 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 și completarea HCL nr.334/24.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a 

sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria în parcările administrate de 

S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 

Dl. Consilier Bulumac Flrorin Gabriel spune ca doreste sa propuna un amendament la acest 

proiect de hotarare, deoarece in urma discutiilor purtate cu dl. director al SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL s-ar fi constatat anumite probleme tehnice, acestea vizand plata prin pentru o jumatete 

de ora prin SMS, astfel dorind sa retraga aceasta propunere din proiectul de hotarare promovat. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu intreaba daca  dl. consilier renunta la respective 

pozitie promovata prin proiectul de hotarare. 

Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste sa retraga din proiectul de hotarare 

pozitia privind plata prin SMS pentru o jumatate de ora. Deasemenea dl consilier spune ca in umra 

discutiilor purtate cu membrii Consiliului local, o parte din colegii consilieri PSD au fost de accord cu 

propunerile prezentate, precizand ca sunt propuneri necesare si opportune pentru municipalitate. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca  va trece la o analiza tehnica asupra propunerilor prezentate 

, dar inainte de aceasta intreaba daca propunerea pentru proiectul de hotarare este o propunere facuta in 

calitate de lider de grup al consilierilor PNL, fiind o propunere a tuturor consilierilor PNL, sau o 

propunere individuala in calitate de consilier PNL. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca aceasta este o propunere de proiect de hotarare 

individuala. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Epure Haralambie, in calitate de presedinte 

PNL Alexandria si propunere de candidat la functia de presedinte PNL Alexandria, daca este de accord 

si sustine propunerea d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel. 

Dl consilier Epure Haralambie spune ca este de accord cu propunerea d-lui consilier Bulumac 

Florin Gabriel. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca va face un scurt istoric pentru colegii consilieri care sunt la 

primul mandat,  aducand aminte de o carte primita din partea Asociatiilor Municipiilor din Romania,  

carte scrisa de renumiti urbanisti ai Statelor Unite ale Americii, avand titlul “Cat de scurta este parcarea 

gratuita”, privind proiectarea, construirea si gestionarea parcarilor gratuite. Dl primar spune ca la final 

va preciza care este legatura cu aceasta carte. Dl primar spune ca proiectul parcarilor cu plata, ajutat de 

aceasta carte, a fost un proiect demarat in paralel cu toate celelalte municipii resedinta de judet. Tot dl 

primar spune ca sunt cateva motive pentru implementarea acestui proiect al parcarilor cu plata, 
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respectiv taxarea corecta si nu furtul anumitor incasatori persoane fizice care bagau banii primiti in 

buzunarele proprii, sau taxarea preferentiala a anumitor proprietari de autoturisme. Deasemenea dl 

primar spune ca in urma verificarilor, incasarile trebuiau sa fie duble, iar in urma trecerii la aceasta 

modalitate, incasarile au crescut de sase ori, avand acelasi numar de parcari. Tot dl primar spune ca in 

ceea ce priveste gratuitatea parcarii pentru primele 15 minute, urmand a prelungii prin SMS plata 

pentru parcare, SMS-ul transmis in prima faza pentru gratuitate implica un cost de 25 de eurocenti, 

reprezentand un cost in plus pentru cetatean, precizand ca anumite municipalitati pot avea tarife mai 

mici pentru companiile de telefonie, acestea datorandu-se numarului mai mare parcari, respectiv SMS-

uri. Deasemenea dl primar spune ca lucrurile se vor bulversa, in sensul ca anumiti cetateni vor pune in 

aplicare acest serviciu si vor pleca la cumparaturi, dar va interveni momentul  T0, in care anumite 

persoane pot intarzia si vor fi sanctionati, invocand faptul ca in loc de 15 minute au stat 16 minute, 

precizand ca aceste cuantificari sunt informatic, iar acest fapt va implica o stare tensionala mult mai 

mare decat in prezent, informand ca si in prezent sunt minute de gratie in care cetatenii primesc o 

notificare in parbriz si in situatia in care platesc parcarea ulterior acesteiea nu exista nici un fel de 

problema ulterioara. Tot dl primar spune ca in momentul de fata modalitatea de taxarea este mult mai 

buna, iar in situatia in care se introduce un element nou de plata, acesta va duce la bulversarea celor 

care lucreaza cu acest sistem si va implica nemultumirea cetatenilor. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ce priveste scaderea perioadei de stationare la 

un minimim de 30 de minute, considera ca dl consilier Bulumac Florin Gabriel nu a platit niciodata 

prin sistemul de parcare, deoarece nu ar fi venit cu o astfel de propunere in conditiile in care si in acest 

moment se poate plati mai putin si stationa mai putin. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba de ce nu a fost facuta public aceasta posibilitate. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta informatie a fost facuta public, prezentand si un  

bon in acest sens, precizand ca propunerea de modificare nu poate fi pusa in aplicare din moment ce 

acest serviciu functioneaza deja. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba de ce nu a fost facuta public aceasta informatie. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta informatie a fost publica si precizeaza ca dl 

consilier nu utilizeaza sistemul de plata pentru parcare, pentru ca altfe nu ar fi venit cu o astfel de 

propunere de modificare. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca cetatenii nu au fost informatii si considera ca 

aceasta optiune nu exista. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl Bulumac Florin Gabriel in calitate de persoana fizica 

poate comanda un audit privind sistemul de parcare cu plata si acesta va constata daca au fost aduse 

modificari in ceea ce priveste functionalitatea acestui sistem. 

Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ce priveste plata la incasator, 1 leu 

pentru o jumatate de ora, s-a dorit trecerea la sistemul de plata informatic, unde sa nu intervina factorul 

uman, precizand ca pentru a angaja oameni pentru a fi dublurile parcometrelor nu este doar ridicol, ci si 

un element de cost in plus. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba de ce a fost inclusa plata la incasator in anexa 

privind costurile pentru serviciile de parcarcare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceaasta reprezinta o varianta legala pentru acest serviciu, 

in situatia in care se strica parcometrele, platforma, sau sistemul de plata. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca o alta propunere este cea de plata prin aplicatie pentru 

jumatate de ora. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca exista aceasta posibilitate pana in acest 

moment. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca prin intermediul aplicatiei se poate plati si 10 secunde 

pentru parcare. Tot dl primar spune ca singura problema este cea care priveste plata prin SMS, 

deoarece in aceasta problema sunt implicate serviciile de telefonie mobila. 
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca a facut amendament in acest sens pentru a retrage 

propunerea de plata prin SMS pentru o jumatate de ora. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca restul propunerilor sunt functionale. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca acestea nu sunt puse in aplicare. 

Dl pimar Victor Dragusin spune ca dl consilier se inseala. Deasemenea dl primar spune ca dl 

consilier propune ca aplicatia sa avertizeze cetaneii prin SMS cu 5 minute inainte de expirarea 

termenului pentru care a platit. Tot dl primar spune ca in aprofunzime aceasta nu este o idee rea, dar in 

momentul in care esti avertizat, acest lucru implica din nou costuri pentru cetateni, respectiv compania 

de telefonie taxeaza pentru costul SMS-ului respectiv. Deasemenea, dl primar spune ca daca s-ar face 

un cumul al taxelor care vor implica noile servicii, ar fi o incarcare prin taxare pentru cetateni si nu 

numai pentru cetatenii municipiului Alexandria, ci mai mult pentru cetatenii care tranziteaza 

municipiul, acestia avand o pondere mai mare in ceea ce priveste utilizarea parcarilor cu plata.  

Tot dl primar Victor Dragusin, revine la ideea de baza a propunerilor de modificare a acesteri 

Hotarari de Consiliu Local, precizand ca propuberi d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel sunt pur 

politicianiste, respectiv in loc sa faca propuneri noi si eficiente, face propuneri referitoare la idei 

existente. Deasemenea dl primar spune ca in momentul in care se vine cu propuneri de modificari, care 

sunt functionale, presupune un motiv de lauda de campanie electorala, in sensul ca s-a contribuit asupra 

problemelor, in conditiile in care propunerile de modificare sunt functionale. Tot dl pimar spune ca 

propunerile pot fi si un motiv de a pune intr-o lumina proasta municipalitatea, respectiv de a aparea 

probleme de sistem si ulterior a se de vina pe autoritatile locale ca nu sunt in stare sa rezolve 

problemele. Deasemenea dl primar roaga colegii consilieri PNL sa reconsidere ideea de a modifica 

aceast proiect de hotarare, in ideea in care majoritatea propunerilor sunt functionale, iar altele nu pot fi 

puse in aplicare, pentru a rezulta un proiect benefic pentru cetatenii municipiului, atragand atentia ca 

este vorba de banii cetatenilor. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca aparatul de specialitate al primarului nu 

redacteaza corect rapoartele de specialitate, in sensul ca nici un angajat nu are dreptul de a-si da cu 

parerea  asupra necesitatii si a oportunitatii adoptaraii unui proiect de hotarare, acest drept revenind 

primarului si al consilierilor locali. Tot dl consilier doreste sa ii fie pusa la dispozitie suma incasata 

pana in acest moment din exploatarea parcarilor cu plata de catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL., 

precum si sumele cheltuite pana in prezent pentru studiile de fezabilitate, pre-fezabilitate si proiectare 

pentru „pasaj subteran de 660 mp cu 2 parcari subterane” si alte trei parcari supraterani din zone 

diferite din municipiul alexandria. 

Dl consilier Micu Catalin Mihai spune ca a fost atent la discutiile purtate si doreste sa faca 

cateva amendamente vizavi de acest proiect de hotarare. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca propuneri d-lui consilier Micu Catalin 

Mihai nu pot face obiectul acestui proiect de hotarare deoare este un proiect de hotarare initiat de dl 

consilier Bulumac Florin Gabriel, dar pot face obiectul unui alt proiect de hotarare. 

Dl primar Victor Dragusin spune initiativa proiectelor de hotarare nu este doar un drept de al 

alesilor locali ci si o obligativitate. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu are voie sa modifice realizarilor de pana acum. 

Dl consilier Micu Catalin Mihai spune ca pentru o sedinta ulterioara doreste sa propuna 

introducerea unui abonament pentru o perioada de trei luni pentru persoanele care doneaza 

sange/plasma, astfel incat sa beneficieze de gratuitate in baza adeverintei eliberate de centrele de 

recoltare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca ar fi bine ca aceasta propunere sa fie valabila pentru 

cetatenii municipiului Alexandria. 

Dl consilier Augustin Ioan spune ca au fost sesizari din partea cetatenilor din zonele 

aglomerate, referitoare la contractele riveranilor, de 12  luni, respectiv de a fi modificata perioada la 24 

de luni, cu posibilitatea de a fi prelungita prin act aditional, astfel se va elimina birocratia pentru 
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cetateni. Tot dl consilier Augustin Ioan spune ca la sesizarile cetatenilor au fost deplasari in teren, 

impreuna cu arhitectul sef si directorul SC Piete si Targuri Alexandria SRL, pentru fluidizarea 

traficului in zonele aglomerate, iar din momentul in care a fost implementat sistemul de taxare cu plata 

situatia in zonele mentionate a fost imbunatita. 

Dl consilier Chiran Florin Valentin spune ca doreste sa faca o propunere vizavi de proiectul 

prezentat, in sensul de a fi introdus un tarif pentru 24 de ore pentru parcare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acesta va fi un subiect tehnic, in sensul in care trebuie 

analizat si soft-ul si tipul parcarilor pentru care poate fi pus in aplicare acest tip de plata. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca daca se va dori initierea unui proiect de 

hotarare in acest sens, va transmite si propunerile cetatenilor pentru parcarile cu plata. 

Dl consilier Din Nelu propune sa fie inclusa gratuitate pentru detinatorii autovehiculelor 

electrice, avand in vedere problematica mediului inconjurator. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca dezbaterea este benefica. 

Dl consilier Din Nelu spune ca a fost membru in Consiliul local si in alte mandate si nu a fost 

niciodarta impotriva proiectelor bune pentru cetateni. 

Dl consilier Augustin Ioan spune ca propunerile din proiectul prezentat pe ordinea zi prezinta 

probleme tehnice, iar altele sunt aplicabile in acest moment, precizand ca este vorba de banii 

cetatenilor. 

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la 

vot în forma prezentata și este respeins, obținând 11 voturi “împotrivă” și 8 voturi “pentru” (d-nii. 

consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, 

Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana) . 

 

   x 

    x                 x 

 

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Alexandria, prin 

Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară “Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2021, după care se trece la 

întrebări, propuneri, discuții. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca a fost modificată hotărârea nr. 18/2018 privind 

suma pe care municipalitatea trebuie să o plătească către ADI, respectiv de la 830.000 lei la 18.000 lei 

și informează că AGA prin hotărârea nr. 2/12.12.2018 și 17/27.11.2019 a aprobat aceeași sumă pentru 

o perioadă de patru ani și nu a înțeles de ce a scăzut această contribuție, precizând că hotărârile AGA 

sunt opozabile tuturor membrilor asociației. De asemenea dl consilier spune că această hotărâre va fi 

atacată în contencios administrativ, precizând că si Municipiul Alexandria a votat acele hotărâri. 

Dl primar Victor Drăgușin spune ca a făcut o informare la o ședință anterioară și o va repeta, 

considerând că greseala pe fond a adunării gnerale, subiect pe care l-a abordat și în cadrul ședinței în 

plen, este faptul că “a fost pusă căruța înaintea boilor” și a rugat majoritatea formată din primari PNL 

să studieze legea și statutul ADI, deoarece nu au dreptul să stabilească o cotizație dincolo de voința 

Consiliilor locale, precizând că bugetele locale nu erau aprobate la momentul respectiv. Tot dl primar 

informează că a fost prelungit contractul cu Polaris, acesta fiind opozabil și Municipiului Alexandria. 

Deasemenea dl primar spune că dânsul împreună cu ceilalți primari PSD nu au votat acel proiect de 

hotărâre considerând ca nu este în regulă a se prezenta cu hotărârea privind contribuțiile în fața 

consiliului local și informând că în anii precedenți contribuțiile au fost aprobate în Consiliul local și 

ulterior prin acordare de mandat special reprezentanților UAT-urilor au fost aprobate contribuțiile în 

AGA. Tot dl primar spune ca primarii PNL nu au ținut cont de recomandarea făcută, respectiv de a fi 

supus aprobării hotărârea privind contribuțiile după aprobarea bugetelor locale.Deasemenea dl primar 
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spune că nu a atacat hotărârea respectivă. Dl primar Victor Drăgușin spune că această asociație timp de 

6 ani a fost condusă prin președintele Mihai Cojocaru, primarul comunei Botoroaga, primar PNL, iar 

dânsul nu a făcut nimic pentru ca această asociație să funcționeze, fiind foarte multe probleme. Ulterior 

având o majoritate a primarilor PSD s-a hotărât schimbarea președintelui cu un primar de municipiu, 

precizând că pentru toate UAT-urile problema deșeurilor este una importantă dar municipiile au 

probleme mai mari din punct de vedere al colectării deșeurilor. Dl primar informează că în anul 2018 s-

a convenit ca municipiile să majoreze contribuția pentru ca această asociație să funcționeze. Tot dl 

primar spune că personalul executiv al ADI au fiscalizat toate cotizațiile UAT-urilor, precizand faptul 

că ADI are de recuperat 19 miliarde de lei de la primării care nu au plătit. Tot dl primar spune că 

actuala conducere a ADI prin președinte, primarul de la comuna Drăgănești-Vlașca, ar trebui să 

continue activitatea de recuperare a datoriilor de la UAT-uri. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu se poate recupera acea sumă peste noapte. 

Dl primar Victor Drăgușin spune ca actuala conducere PNL și-a asumat conducerea ADI, 

precum și administrarea și licitația pentru un nou operator, precizând că aveau posibilitatea în 

momentul în care au schimbat conducerea PSD să încerce să organizeze o licitație și soluția cu 

POLARIS să fie ultima. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întrebă ce s-ar fi întamplat dacă aceasta ar fi fost 

contestată. 

Dl primar Victor Dragușin spune că nu dorește un război cu PNL dar iși dorește rezolvarea 

problemelor privind colectarea gunoiului din municipiul Alexandria, motiv pentru care nu a contestat 

hotărârile AGA ale ADI. Tot dl primar spune ca din luna decembrie a anului trecut și până în prezent 

nu s-a făcut nimic în sensul finalizării documentației de licitație pentru un nou operator. Deasemenea dl 

priamar informează consilierii locali că este dreptul lor de a stabili cheltuielile, precizând că nu si-a 

permis să vină în fața Consiliului local cu astfel de propuneri în condițiile în care sunt 19 miliarde de 

lei de încasat de la UAT-uri care nu au plătit niciodată, doar pentru a funcționa o structură formată din 

clientela politică a PNL. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că până acum a fost clientela PSD care nu a reușit să 

recupereze banii. 

Dl primar Victor Dragușin spune că în perioada conducerii PSD s-au recuperat mulți bani. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că, în conformitate cu art. 14 din Statutul Asociației, 

una dintre obligații o reprezintă plata contribuției anuale în termen de 15 zile de la aprobarea bugetelor 

locale precum și participarea activă în cadrul asociației, precizând că va vota împotriva acestui proiect 

de hotărâre. 

Dl primar Victor Drăgușin il înrteabă pe dl consilier Bulumac Florin Gabriel dacă i se pare 

corect sau legal ca o adunare generală să introducă astfel de proiecte înaintea aprobării bugetelor locale. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că timp de patru ani a semnat pentru sumele 

respective. 

Dl primar spune că doi ani a semnat și a plătit, după aprobarea bugetului local și mandatat de 

Consiliul local pentru a semna și a plăti banii respectivi. Tot dl primar spune ca o altă hotărâre aprobată 

de primarii PNL fărără a avea mandate speciale din partea consiliilor locale a fost prelungirea 

contractului cu operatorul Polaris, aceasta fiind o modificare a contractului în timpul derulării acestuia. 

De asemenea dl primar a informat șin în cadrul unei ședințe anterioare că există și o altă variantă pentru 

colectarea deșeurilor, respectiv ca o societate din subordinea consiliului local să preia aceste activități.  

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă unde ar fi dus societatea respectivă deșeurile 

colectate. 

Dl primar Victor Drăgușin spune că deșeurile colectate ar fi fost duse la același colector, având 

acest drept în calitate de membru al ADI.  

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri 
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Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 

Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate 

privind închirierea exercițiului financiar la 31.12.2020 ale SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria, 

după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma 

prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, 

Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța 

Claudia si Stancu Iuliana).  

 

   x 

    x                 x 

 

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007, privind aprobarea amplasamentelor 

din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-

colectare deșeuri menajere, 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 H.C.L. nr. 152 din 31 octombrie 2006 privind aprobarea amplasamentelor din domeniul 

public de interes local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deșeuri 

menajere, 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 declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri 

din municipiul Alexandria, 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 și completarea Anexei la HCL nr. 60/27.02.2020, privind asocierea Municipiului 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu P.P. nr. 6, Școala 

Gimnazială “Mihai Viteazul”, Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare”, Colegiul Național “Al. I. Cuza”, 

Universitatea Valahia-Facultatea de Științe și Inginerie din Alexandria, Asociația Centrul de Resurse al 

Comunității Talpa, Școala Gimnazială și Primăria Comunei Talpa pentru realizarea în comun a 
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proiectului “Tradiție și obiceiuri românești ne apropie, nu ne separă”. (Inițiator – viceprimar Ene Ionela 

Cornelia), 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 proiectelor câștigătoare și finanțarea acestora de la bugetul local prin 

programul “Promovarea sportului de performanță”, 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 aprobarea 

listei de priorități cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite 

prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, 

propuneri, discuții. 

D-na. președinte de ședință spune că acest proiect de hotărâre are caracter individual cu referire 

la persoane și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, este obligatoriu ca hotărârea să fie luată prin vot secret. 

D-na. președinte de ședință spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă 

secretariatul tehnic să distribuie buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret. 

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru” . 

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret. 

  

   x 

    x                 x 

 

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la aprobarea participării UAT Municipiul Alexandria în cadrul Programului “South-

Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme”, finanțat în cadrul 

Programului E.L.E.N.A. – European Local Energy Assistance și de co-finanțare a cheltuielilor 

eligibile, neeligibile și conexe finanțate prin program, proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor 

aferente proiectelor acceptate și de aprobare a Acordului de parteneriat între UAT Județul Teleorman și 

UAT municipiul Alexandria, 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 Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local 

al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpân, după 
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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 petițiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 5076/21.05.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 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. 5080/21.05.2021 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 iunie 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. 5077/21.05.2021 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 iunie 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. 5079/21.05.2021 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 iunie 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. 5078/21.05.2021 cu luptătorii pentru victoria revoluției din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iunie 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. 13051/25.05.2021 al Direcției Patrimoniu 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. 13050/25.05.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere  teren parcare. 

 D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 12441/18.05.2021 al Direcției Patrimoniu privind schimbarea pozitiilor 

din contractele de inchiriere privind terenurile destinate parcarii pentru autoturisme, in fata blocului 

L28 – str. Dr. Stanca. 

 D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 11804/17.05.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere teren nr. 13444/22.09.2000, cu act aditional 1318/10.02.2021, incheiat intre Municipiul 

Alexandria si SC MITAGRO IMPUT SRL al carui obiect il constituie inchirierea terenului in suprafata 

de 19,00 mp. situat in Municipiul Alexandria, str. Viitorului – profil de activitatea: prestari servicii + 

comert. 

 D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 11256/21.05.2021 al Direcției Patrimoniu privind cererea comuna nr. 

11256/05.05.2021 a doamnei  Prunaru Marinela, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 18 situata in 

blocul P5, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1A municipiul Alexandria si a doamnei Nastase Simona Adriana, 

chirias al unitatii locative nr. 19, situata in blocul S4, sc. A, str. Dunarii, municipiul Alexandria. 

 D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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 -Punctul de vedere nr. 10897/21.05.2021 al Direcției Patrimoniu privind cererea comunca nr. 

10897/28.04.2021 a domnului Dragne Mihai, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 2 situata in blocul 

P3, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1A, municipiul Alexandria si a domnului Rac Andrei Simion, chirias al 

unitatii locative nr. 17, situata in blocul P5, str. Sos. Tr. Magurele, nr .1 A, municipiul Alexandria. 

 D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 12856/24.05.2021 al Direcției Patrimoniu privind acordul Consiliului 

local al municipiului Alexandria in favoarea concesionarului SC DESIGN PLAST SRL, 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. 

 D-na consilier Stancu Iuliana spune ca a vazut intr-un proces verbal de la o sedinta anterioara, 

la care nu a participat anumite discutii referitoare la expirarea mandatelor directorilor de unitati de 

invatamant si doreste sa faca clarificari in acest sens. Tot d-na consilier spune ca in ianuarie au expirat 

mandatele directorilor care au avut concurs in anul 2016 si in anul 2017. Deasemenea d-na consilier 

spune ca a mai fost un concurs in anul 2008, iar pana in anul 2016 nu a fost organizat nici un concurs 

pentru ocuparea functiei de director. In continuare d-na consilier da citire art. 258 din Legea educatiei 

nationale si a metodologiei cadru, precizand ca in fiecare toamna se aproba metodologia cadru privind 

mobilitatea personalului didactic si da citire art. 82 din aceasta. Deasemenea d-na consilier da citire art. 

20 din regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar precum si a 

altor reglementari in vigoare privind invatamantul preuniversitar. Tot d-na consilier precizeaza ca un 

director interimar nu semneaza un contract de management financiar-contabil, acesta fiind semnat doar 

de catre un director care a promovat un concusr. In continuare d-na consilier prezinta cadrul legal 

privind finantarea si salarizarea unitatilor de invatamant. D-na consilier spune ca din anul 2008 si pana 

in anul 2016 nu a fost organizat nici un concurs si toti directorii unitatilor de invatamant au fost numiti 

prin delegatie, precizand ca in acest an se va organiza concurs pentru ocuparea functiilor de directori.  

 Dl primar Victor Dragusin spune ca a informat Ministerul Educatiei, Inspectoratul Scolar si 

unitatile de invatamant ca trebuie sa functioneze, conform legislatiei in vigoare, ca trebuie sa 

functioneze trioul scoala-parinte-administratie locala, precizand ca aceasta repartizare se regaseste in 

legislatia in vigoare.Tot dl primar spune ca d-na inspector general Stancu Iuliana nu a procedat corect, 

lucru care va iesi la iveala in vara acestui an, cand vor expira contractele directorilor in functie. Tot dl 

primar spune ca in informarile facute a precizat ca trebuiesc organizate concursuri deoarece sumele 

sunt repartizate de catre ordonatorul principal de credite, respectiv primar, catre ordonatorul secundar 

de credite, respectiv directorul unitatii de invatamant. Deasemenea dl primar spune ca in legislatie nu 

este prevazut clar daca pot fi incheiate contracte de management cu directori interimari, considerand ca 

relatia dintre ordonator principal si ordonator secundar se realizeaza pe baza de contract de mandat. Dl 

primar Victor Dragusin spune ca in momentul in care dirijeaza sume de bani catre unitatile de 

invatamant poarta si o raspundere pentru acestea. Tot dl primar spune ca recomandat d-nei inspector 

general sa prelungeasca contractele directorilor carora le-au expirat contractele pana la organizarea 

concursului. Deasemenea dl primar informeaza ca Institutia Prefectului , prin semnatura Prefectului, a 

atacat la Instanta de  Contencios Administrativ hotararea de Consiliu local privind desemnarea 

reprezentantilor Consiliului local in consiliile de administratie a unitatilor de invatamant, asta 

insemnand ca reprezentantii respectivi nu mai pot participa la sedintele consiliilor de administratie a 

unitatilor de invatamant, precizand ca a fost informat si cu privire la posibilitatea de a fi atacata inclusiv 

Dispozitia primarului privind desemnarea reprezentantilor primarului in consiliile de administratie a 

unitatilor de invatamant, precizand ca astfel autoritatea locala ar disparea din consiliile de 

administratie. Tot dl primar spune ca astfel dispare o componenta esentiala din consiliul de 

administratie, deoarece parintii impreuna cu administratia locala au un vot in plus fata de reprezentantii 

profesorilor, iar astfel vor fi aduse prejudicii activitatilor unitatilor de invatamant. Dl primar solicita 

inca o data d-nei inspector general sa pastreze prin prelungire a contractelor directorii aflati in functie 

in baza unui concurs. Dl primar informeaza din nou ca in perioada urmatoare se va adresa fiecarui 
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parinte ca nu va alimenta cheltuielile care trec prin bugetul local, cu exceptia salariilor, daca d-na 

director general numeste alti directori in afara de cei carora le expira mandatul, considerand ca nu este 

benefic a schimba directorii care au promovat un concurs doar pentru a pune directori PNL., precizand 

ca nu are nici un orgoliu in acest sens si nu este ilegal ce face d-na inspector general dar este imoral. 

 Dl cosilier Bulumac Florin Gabriel spune ca dl primar ar trebui sa nu vorbeasca de imoralitate 

atata timp cat in perioada 2008-2016 nu au fost organizate concursuri. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier nu ar trebui sa vorbeasca de moralitate. 

 D-na consilier Stancu Iuliana  precizeaza, referitor la actiunea Institutiei Prefectului, ca nu 

cunoaste intentia acestia si nici motivul. Tot d-na consilier spune ca exista o metodologie de 

functionare a consiliilor de administratie. Deasemenea d-na consilier spune ca in ceea ce priveste 

directorii unitatilor de invatamant, au fost schimbati 20% dintre acestia, considerand ca nu reprezinta 

un numar foarte mare. Deasemenea d-na consilier spune ca si dansa in anul 2014 a fost schimbata. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca a cerut personal schimbarea fostului inspector scolar 

general, care era membru PSD, fiind nemultumit de activitatea Inspectoratului Scolar General deoarece 

nu s-a ocupat de foarte multe probleme. 

 D-na consilier Stancu Iuliana spune ca se va organiza concurs pentru ocuparea functiilor de 

directori, considerand ca este important ca acestia sa aiba mandat de patru ani, precizand ca acest 

concurs va fi unul corect. 

 Dl primar Victor Dragusin roaga ca pana la organizarea concursului sa fie pastrati in functie 

directorii actuali, care au promovat concursul, aceasta actiune fiind in litera si spiritul legii. 

Deasemenea dl primar o roaga pe d-na consilier sa vorbeasca politic cu subprefect sa permita prezenta 

reprezentantilor Consiliilor locali in sedintele consiilor de administratie. 

 D-na consilier Stancu Iuliana spune ca aceasta actiune probabil a avut la baza anumite situatii  

din anumite scoli. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta actiune reprezinta un abuz de putere in situatia in 

care nu va demonstra anumite inexactitati sau incompatibilitati. 

 D-na consilier Stancu Iuliana spune ca nu raspunde pentru actiunea d-nei subprefect, precizand 

ca este posibil ca Institutia Prefectului are dreptul de a ataca anumite acte administrative. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca urmare a acestor actiuni, Consiliul local nu va avea 

reprezentanti in consiliile de administratie la momentul sustinerii exemenului pentru ocuparea 

functiilor de directori pentru unitatile  de invatamant. 

 Dl consilier Augustin Ioan spune ca in contextul principialitatii, referitor la cele declarate pana 

acum, doreste sa intervina cu doua aspecte. Tot dl consilier spune ca ceea ce s-a intamplat referitor la 

schimbarea directorilor nu a fost ilegal, dar a fost imoral deoarece un director nou numit preia proiectul 

de management al directorului care a promovat concursul si nu intervine si imbunatateste actul 

managerial din punct de vedere legal. Deasemenea dl consilier spune ca prin aceasta decizie este 

bulversata intreaga activitate a unei unitati de invatamant. 

 D-na consilier Stancu Iuliana spune ca in ceea ce priveste proiectul managerial al unui director, 

fiecare unitate de invatamant are un plan de dezvoltare institutionala care se elaboreaza pe patru ani, 

care este elaborat de o comisie a unitatii de invatamant, iar in functie de acesta proiectul managerial nu 

poate varia foarte mult.  

 Dl primar Victor Dragusin doreste sa faca precizari referitor la proiectul de hotarare privind 

asocierea cu Consiliul Judetean Teleorman, care se va realiza prin fonduri europene, si spune ca liderul 

grupului de consilieri PNL, dl consilier Bulumac Florin Gabriel, avand in vedere ca in urma cu ceva 

timp se purtau discutii referitoare la fosta contina IPTE, nu a intrebat care sunt intentiile referitoare la 

aceasta, dar prin acest program va fi reabilitata aceasta cantina, astfel rugand-ul pe dl consilier sa 

inceteze astfel de campanii impotriva municipalitaii.  

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca alesii locali au dreptul la informatie si dreptul la 

opinie. 
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 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu a oprit opinia d-lui consilier. Tot dl primar spune ca este 

dreptul alesilor locali a fi informati, precum si dreptul la initiativa. 

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba de ce se anvelopa primaria si nu blocurile din 

municipiu. 

  Dl primar spune ca in ceea ce priveste finantarile cu fonduri europene sunt anumite axe de 

finantare si nu alege primaria in ce investeste banii obtinuti. Tot dl primar spune ca a fost o posibilitate 

pentru astfel de finantari in acest sens in urma cu ceva timp, dar nici un municipiu nu a accesat astfel de 

fonduri deoarece erau anumite conditii imposibil de indeplinit, cum ar fi cartea tehnica a constructiei, 

dar nici un bloc din municipiul Alexandria nu detine cartea tehnica a constructiei, deoarece o astfel de 

investitie nu reprezenta doar polistiren, ci tot ceea ce tine de reabilitare, inclusiv acoperisul. Printre alte 

conditii, finantarea nu era in totalite finantare europeana, aceasta reprezentand doar 60% din valoare, 

iar restul de 40%  revenind Consiliului local impreuna cu cetatenii, pe langa obligativitatea intocmirii 

cartilor tehnice, astfel cetatenii pentru cea mai mica contributie, de 4%-5%, trebuiau sa contribuie, 

contributie considerabila pentru fiecare cetatean in parte. Tot dl primar intreaba ce s-ar fi intamplat in 

conditia in care anumiti cetateni nu doreau sa participe pentru astfel de proiecte. Deasemenea dl primar 

spune ca in conditia in care s-ar fi semnat astfel de contracte si anumiti cetateni au ar plati, ar trebui 

platatita din bugetul local, ca penalizare, suma intreaga. 

 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,           

                            Ene Ionela Cornelia                                                         Alexandru Răzvan Ceciu 
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PROCES VERBAL 

 

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

din 27.05.2021 

 

 

 

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

astăzi 02.06.2021, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  27.06.2021,  la  tabla  de afișaj a instituției. 

 Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ȘEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


