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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 28 iunie 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 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absent dl. consilier Epure Haralambie.

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. 

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 27
mai 2021, și pentru că nu sunt îl 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. 1065 din 22 iunie 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 15243 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 execuției bugetuluil Municipiului Alexandria la 
31.03.2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al 
Municipiului Aleaxandria către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 
65/31.03.2011.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL.

- 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 contractului de mandat privind directorul SC 
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 230 din 31 iulie 2019 
privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate în administrarea 
Serviciului de Public de interes local Administrația Domeniului Domeniul Public Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria 
prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără 
stăpân.

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria situat în strada Șos. Turnu Măgurele, nr. 4, cu nr. cadastral 
24000.

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria situat în strada Șos. Turnu Măgurele, nr. 4, cu nr. cadastral 
24002.
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- 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 concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, 
aparținând domeniului privat de  interes  local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 31526, situat 
în  Şoseaua Alexandria-Cernetu, T51,  municipiul Alexandria, judeţul Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, 
aparținând domeniului privat de   interes  local al municipiului Alexandria, cu nr.  cadastral 31650, 
situat  în  str. Şoseaua Turnu Măgurele,  zona bloc CO2.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei bunurilor ce apartin domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, care sunt puse la dispozitia Operatorului 
Regional de apă şi apă uzată pentru judeţul Teleorman - SC APA SERV S.A., pentru furnizarea 
serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr. 061/07.12.2007, bunuri definite ca „bunuri de retur".

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare   pe termen limitat de 10 ani,  către 
Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria,    a „Complexului de 
Odihnă şi Recreere - Ştrand Vedea“, situat în strada Ciocan, bun  aparținând domeniului  public de 
interes local  al  municipiului  Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul 
Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în 
vederea dobândirii calității de administrator de condominii din municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, 
construită prin Agenția Națională pentru Locuințe nr.8, situată în blocul P9, str. Sos. Tr. Măgurele, 
nr.1A rămasă disponibilă în municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Cuza Vodă, zona bloc 305, 
sc. E.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ghe. Doja, zona OMV 
PETROM.

- Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 
municipiului Alexandria  pentru următoarele trei luni..

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

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

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

partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. președinte de 

ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea d-lui primar Victor Drăgușin și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

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

Se intră în ordinea de zi și, la primul punct, d-na. președinte de ședință  prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții.
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca dorește să facă un amendament la acest proiect de 
hotărâre, respectiv modificarea listei de investiții, ultima anexă, prin adăugarea de lucrări de reparații la 
exteriorul și acoperișul clădirii unde funcționează Serviciul Public de Permise de Conducere și 
Inmatriculări, deoarece au fost numeroase solicitări din partea acestora, menționând că această cladire 
este în administrarea Instituției Prefectului și conform contractului aceasta nu poate efectua lucrări de 
reparații la exteriorul clădirii. Dl consilier precizează ca aceasta este a 3-a oară când propune acest 
amendament și speră să reușească să convingă Consiliul local sunt necesare aceste lucrări.

Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier va primi cel de-al 3-lea răspuns, iar de această 
datâ informează că Guvernul Câțu prin Ministerul Dezvoltării a trimis informări către UAT-uri cu 
privire la sistarea finanțărilor pentru programul PNDL2 cu precizarea că pot fi efectuate plăți din 
resurse proprii și dacă vor fi bani la rectificare se vor recupera banii. Dl primar roagă colegii consilieri 
să nu aducă modificări acestui proiect având în vedere că suma datorată de Guvern pentru municipiul 
Alexandria se ridică la 54 de miliarde de lei vechi, bani care vor trebui să se regăsească în bugetul local 
pentru a se putea finaliza, cele 5 obiective în lucru din totalul de 11 pe programul PNDL2. Tot dl 
primar precizează că acesta este singurul Guvern care a tăiat finanțările pentru programul PNDL2.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că apar rectificări tot timpul și exista de asemenea 
un fond de rezervă. De asemenea dl consilier dorește să ii fie pusă la dispoziție o listă cu societățile 
comerciale care au căștigat licitațiile pentru lucrări de reparații la unitățile de învățământ, menționând 
că face referire la toate lucrările pentru toate unitățile de învățământ. Tot dl consilier spune că în 
ședința precedentă a făcut o cerere pentru a i se pune la dispoziție o listă cu persoanele nominalizate la 
consiliile de administrație ale societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului local, iar lista 
primită a fost incompletă, precizând că pentru SC APA SERV SA și pentru ADI Teleormanul nu i-au 
fost comunicate persoanele desemnate. 

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că societățile la care dl consilier face 
referire nu se află în subordinea Consiliului local.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în solicitare a precizat că dorește pe lângă 
societățile comerciale și persoanele desemnate la SC APA SERV SA și pentru ADI Teleormanul, iar 
răspunsul a fost incomplet, precizând că a primit doar persoanele nominalizate in A.G.A. la aceste două 
societăți.

Dl secretar general spune că dl consilier va primi informațiile solicitate.
Dl primar Victor Drăgușin roagă aparatul tehnic ca în momentul în care va comunica 

informațiile referitoare la societățile care au efectuat lucrări la unitățile de învățământ să îi comunice d-
lui consilier și toate investițiile care au fost finanțate de Guvernul României în municipiul Alexandria, 
defalcate pe perioade de guvernare, respectiv cele ale PSD-ului și cele ale PNL-ului.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu dorește aceste informații, iar dl primar poae să 
ceară aparatului de specialitate orice date statistice dorește.

Dl primar Victor Drăgușin spune că ii oferă d-lui consilier aceste informații gratuit și le va face 
și publice.

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 7 voturi “pentru” (d-nii. 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, 
Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

Dl primar Victor Drăgușin roagă aparatul de specialitate ca în momentul în care va comunica 
răspunsul să anexeze și fotografii ale panourilor expuse, în care se regăsesc toate informațiile.
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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 execuției bugetuluil Municipiului Alexandria la 31.03.2021, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că in acest proiect a văzut o cifră și vrea să intrebe 
dacă este reală, respectiv “cheltuieli de dezvoltare – procent de realizare – 8,92%” și întreabă dacă doar 
atat s-a reușit să se execute din buget și dacă doar atât a reușit să se dezvolte acest oraș, considerând că 
cifra est efoarte mică.

Dl primar Victor Drăgușin informează că Guvernul a aprobat bugetul în luna februarie și în luna 
martie se afla în Parlament, iar acum vorbim despre o execuție bugetară pe baza pe baza a 1/12 din ceea 
ce se putea face. Deasemenea dl primar spune că dacă Guvernul PNL ar fi aprobat bugetul în luna 
decembrie erau alte cifre.

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 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 
modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de 
utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Aleaxandria către SC 
Piețe și Târguri Alexandria SRL 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 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC 
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL, 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 7 “abțineri” 
(d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 
modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri 
publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și 
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x
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În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
contractului de mandat privind directorul SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuți,

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în acest proiect nu gasit suma  pe care o va încasa 
directorul acestei societății

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că salariul se va stabili ulterior, acum se 
aprobă doar contractul cadru.

Nemaifiind și alte discuții, d-na consilier prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în 
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl primar Victor Drăgușin spune că salariul va fi la nivelul salariilor celorlalti directori de 
structuri sau din cadrul primăriei, precizând ca prin Legea 153 este stabilită și grila de salarizare, 
informând că acesta nu poate fi mai mare decât indemnizația viceprimarilor.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 230 din 31 iulie 2019 privind Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al bazelor sportive aflate în administrarea Serviciului de Public de interes 
local Administrația Domeniului Domeniul Public 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 
aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria 
SRL, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel dacă această majorare de capital este pentru cheltuieli de 
publicitate.

Dl primar Victor Drăguși spue că este adevărat și mețioează că este nevoie de promovare.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că până în acest moment a fost de acord cu toate 

majorările de capital dar în acest moment consideră că este ciudat să se aproba o majorare de capital 
pentru publicitate în condițiile în care nu este nimic în acel loc.

Dl primar Victor Drăgușin îi spune d-lui consilier că publicitatea nu începe de mâine.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dacâ suma se aprobă acum, aceasta va fi la 

dispoziția societății.
Dl primar Victor Drăgușin spune că a mai informat că în acest mandat se va încerca 

contractarea de fime specializate în PR pentru cateva domenii, acestea fiind promovarea Parcului 
Industrial și promovarea valorilor și a municipiului Alexandria, care de foarte mulți ania fost ținta și 
obiectul unor campanii neadevărate și denigratoare. Tot dl primar spune că atât dănsul cât și Consiliul 
local au datoria morală să încerce să arate că Alexandria are cu ce să se laude și este un oraș agreabil.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu a înțeles ce a vrut să spună dl primar, 
considerând că faptele vorbesc intr-o comunitate. Tot dl consilier spune că dorește ca la următoarea 
ședință să primească cheltuielile pentru reclamă și publicitate pe care le-a avut Primăria în anul 2020 și 
pentru anul în curs.

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 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
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Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local 
al municipiului Alexandria și UAT Zimnicea în vederea gestionării câinilor fără stăpân, 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 Șos. Turnu Măgurele, nr. 4, cu nr. cadastral 24000, 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 dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria situat în strada Șos. Turnu Măgurele, nr. 4, cu nr. cadastral 24002, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a precizat în mai multe rânduri că întelege faptul 
că trebuie respectat GDPR-ul, dar în momentul în care există o cerere de la o societate comercială, 
aceasta trebuie să fie evidențiată în referatul de aprobare, deoarece nu trebuie să fie un secret și să 
întrebe în fiecare astfel de situație despre ce societate este vorba.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că ceea ce afirmă dl consilier nu are legătură 
cu proiectul de hotărâre prezentat.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că are legătură deoarece în această dezmembrare se 
precizează că există o cerere de la un agent economic.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune ca ele sunt făcute generic, iar în această 
cauză este vorba despre terenul preluat de la ANL.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel precizează că în textul proiectului se regăsește “..ținând 
cont de cererile unor agenți economici sau persoane fizice este necesară dezmembrarea terenului…”, 
asta presupunând că există o cerere anterioară.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu îl roagă pe dl consilier să îl asculte până la capăt. 
Dl secretar general spune că sunt foarte multe cereri pentru cumpărare de locuri pentru case, acesta 
fiind motivul dezmembrării, ulterior al parcelării și în ultimă fază a licitației.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că și în privința proiectelor privind licitații nu se 
regăsește nici o cerere a unei societăți comerciale cu toate că nu trebuie să fie nici un secret.

Dl primar Victor Drăgușin întreabă daca dl consilier are nelămuriri cu privire la solicitările 
pentru viitoarele proiecte de hotărâri cu privire la concesiuni.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că sunt două aspecte, cum ar fi în cazul acestei 
dezmembrări care are în spate o cerere a unui agent economic.

Dl primar Victor Drăgușin spune că sunt solicitări pentru locuri de casă. Dl primar spune că a 
avut un dialog cu ANL-ul și a acceptat să dea inapoi acel teren, iar municipalitatea trebuie să facă 
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dezmembrarea pentru a se putea creea locuri pentru a fi scoase la licitație. Tot dl primar spune că cine a 
solicitat se va înscrie la licitație.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că are pretenția ca în cazul în care este vorba de o 
societate comercială să fie precizat numele acesteia. Tot dl consilier spune că a întrebat directorul de la 
Direcția Patrimoniu și pe dl secretar general și au spus că trebuie să verifice că nu știau despre cine este 
vorba.

Dl primar Victor Drăgușin îi spune d-lui consilier că nu are cum să primească lista solicitanților 
din moment ce se află la faza de dezmembrare. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu a vorbit despre cadrul general cum ar fi acest 
proiect de hotărâre, ci la alte cazuri particulare de proiecte de hotărâri.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

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

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, aparținând 
domeniului privat de  interes  local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 31526, situat în  
Şoseaua Alexandria-Cernetu, T51,  municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că acesta este unul dintre cazurile la care făcea 
referire mai devreme, precizând că nu este evidențiat nicăieri ce societate a cerut această închiriere prin 
licitație publică.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că dl consilier a primit acest răspuns.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu este comunicat și vrea puțină transparență în 

acest sens.
Dl primar Victor Drăgușin spune că transparența este publică în momentul în care se scoate la 

licitație,  precizând că există o solicitare și precizează că dl consilier a fost informat neoficial cu privire 
la solicitant. Tot dl primar spune că în acest cadru nu poate oferi date cu privire la solicitant și ceea ce 
dorește să facă, deoarece ar intra sub incidența GDPR-ului. De asemenea dl primar informează că în 
momentul în care vor fi înscrieri la licitații, colegii din aparatul de specialitate il vor informa direct pe 
dl consilier cu privire la societățile înscrise. Tot dl primar spune că aceasta este o situație în care există 
o solicitare, dar informează că vor mai fi și alte situații în care se vor scoate la licitație fără solicitanți, 
precizând că este atributul Consiliului local de a da o anumită destinație sau folosință având în spate o 
strategie sau o politică social-sportivă-educativă. Dl primar spune că este o nebunie în momentul de 
față, în contextul în care dl consilier Bulumac Florin Gabriel ii acuză că vor să fure oamenii. De 
asemenea dl primar informează că a fost verificat de toate instituțiile statului, iar dacă ar fi furat sau ar 
fi avut alte interese ar fi fost legat pana în acest moment. Tot dl primar informează că sunt peste 1500 
de hotărâri adoptate la solicitarile mediului de afaceri din municipiul Alexandria.

Dl consilier Szabo Attila întreabă cum a furat Liviu Dragnea.
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Dl primar Victor Drăgușin spune ca nu este treaba lui dacă a furat și precizează că până în acest 
moment Liviu Dragnea nu este acuzat de furt. Tot dl primar Victor Drăgușin spune că se irită când este 
acuzat pe nedrept, precizând că a fost acuzat de lucruri mai grave decât o fac actualii consilieri PNL și 
ii întreabă pe colegii consilieri PNL dacă nu le este jenă.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă de ce să le fie jenă.
Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier știe că spune o prostie și îl întreabă dacă are 

calitatea morală să îi spună dânsului de furt.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă dl primar are calitate morală și care este 

diferența dentre ei doi.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 

la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, aparținând domeniului privat de   interes  
local al municipiului Alexandria, cu nr.  cadastral 31650, situat  în  str. Şoseaua Turnu Măgurele,  zona 
bloc CO2, 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 listei bunurilor ce apartin domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, care sunt puse la dispozitia Operatorului Regional de apă 
şi apă uzată pentru judeţul Teleorman - SC APA SERV S.A., pentru furnizarea serviciilor prevăzute în 
Contractul de Delegare nr. 061/07.12.2007, bunuri definite ca „bunuri de retur", 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 
administrare   pe termen limitat de 10 ani,  către Serviciul Public de Interes Local Administrația 
Domeniului Public Alexandria,    a „Complexului de Odihnă şi Recreere - Ştrand Vedea“, situat în 
strada Ciocan, bun  aparținând domeniului  public de interes local  al  municipiului  Alexandria, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuții discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma 
prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 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.
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x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de 
condominii 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 repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția 
Națională pentru Locuințe nr.8, situată în blocul P9, str. Sos. Tr. Măgurele, nr.1A rămasă disponibilă în 
municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

D-na. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre are 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.

D-na. consilier Cobârlie Silvia 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.

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 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .

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

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea 
prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in str. Cuza Vodă, zona bloc 305, sc. E, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ghe. Doja, zona OMV PETROM, 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
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În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
înființării secției sportive de atletism 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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria  
pentru următoarele trei luni, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Petcu Marian Dragoș propune pentru președinte de ședință pentru următoarele 3 
luni pe d-na consilier Panagoreț Ioana.

Nemaifiind și alte propuneri, d-na președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na președinte de ședință prezintă Rectificare nr. 15824/28.06.2021 la redactarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 79/29 martie 2021 adoptată în ședința 
ordinară din data de 29.03.2021, o supune la vot 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. 6039/22.06.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 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. 6040/22.06.2021 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 iulie 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. 6043/22.06.2021 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 iulie 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. 6041/22.06.2021 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 iulie 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. 6042/22.06.2021 cu luptătorii pentru victoria revoluției din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iulie 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. 14095/18.06.2021 privind transferul contractului de inchiriere nr. 

18769/17.06.2016, pentru terenul in suprafata de 9,00 mp, apartinand domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona Cimitir Sf. Alexandru, profil de activitate 
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– comert cu flori naturale si artificiale, coroane de la I.F. HORLEA ILEANA la S.C. VECII VECILOR 
S.R.L.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel roagă să aibă grijă pe viitor deoarece nu se respectă 
GDPR-ul, deoarece la  documentație se regăsește o copie de buletin.

Dl secretar general spune că se vor retrage, dar au rămas așa deoarece așa au fost prezentate la 
comisii.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 14384/15.06.2021 privind preluarea incepand cu 01.07.2021 de catre SC 

DENYSA PRESTIGE SRL a contractului de inchiriere nr. 29162/30.09.2016 incheiat intre municipiul 
Alexandria si SC CLAUDEM MIH SRL al carui obiect il constituie inchirierea spatiului comercial 
modular cu suprafata de 29,45 mp, situat in Alexandria, Piata PECO pozitia 2.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nici în acest caz nu se respectă GDPR-ul, 
deoarece la  documentație se regăsește o copie de buletin.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 15669/25.6.2021 privind transferul unor contracte de inchiriere 

copertinia.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 15668/25.06.2021 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. 15667/25.6.2020 privind transferul unui contract de inchiriere teren 

garaj.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a primit un e-mail de la Asociația Municipiilor 

din România  pentru o sesiune de formare, l-a întrebat pe dl secretar general care este formula de 
participare, nu a fost lamurit și întreabă daca se poate înscrie.

Dl primar Victor Drăgușin spune că pot participa și aleși locali, iar din partea instituției va fi 
desemnat dl viceprimar Augustin Ioan.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să participe.
Dl primar Victor Drăgușin spune, în cazul în care nu a fost suficient de clar, consiliul local este 

o instituție care poate vizualiza documente care contin elemente  cu caracter personal, dar important 
este să nu le utilizeze în alt scop sau să le facă publice, acesta fiind unul dintre motive pentru care nu a 
fost menționat solicitantul, dar neoficial dl consilier a primit această informație. Tot dl primar spune că 
utilizarea datelor cu caracter personal poate fi infracțiune.

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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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 16022 din 30.06.2021

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 28.06.2021

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

astăzi 30.06.2021, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 28.06.2021,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


