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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 29 ianuarie 2020, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Din Nelu si Titirisca Florin Nicusor. 

 D-na presedinte de sedinta Curea Gina Georgeta arata ca sunt intrunite prevederile art. 137, 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei si declara sedinta legal 

constituita.  

 Tot d-na presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu, ca 

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

secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media. 

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 23 

ianuarie 2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 136 din 23 ianuarie 2020 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 1762 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive 

si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „CRESTEM 

SANATOS”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „SI EU 

IUBESC ALEXANDRIA” in Municipiul Alexandria; 

-Proiect  de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii campaniei „Fii aproape 

de mine”, in Municipiul Alexandria, in anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 

49/26.02.2015 privind constituirea „Sfatului Inteleptilor” din municipiul Alexandria;  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului de mandat privind directorul SC Parc 

Industrial Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul Consiliului local al municipiului Alexandria pentru anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 

munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 130/24.04.2019 

privind Regulamentul de convietuire sociala in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind confiscarea animalelor si 

pasarilor ca urmare a sacrificarii acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria;  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii de la 

bugetul local pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program 

prelungit nr. 10’, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea 

contractelor de achizitie publica si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii 
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“Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare”, in Municipiul 

Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii „Desfiintare Cladire C3 – Casa Poarta de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in 

Municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii „Desfiintare Cladire C4 – Cantina de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in 

Municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii „Desfiintare Cladire C5 – Cladire Administrativa de la Liceul Tehnologic Nicolae 

Balcescu”, in Municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii „Desfiintare Cladire C6 – Spalatorie de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in 

Municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii „Desfiintare Cladire C7 – Magazie de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in 

Municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Soseaua Tr. Magurele, cu nr. cadastral 23437; 

- Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Av. Alexandru Colfescu nr. 54,  cu nr. cadastral 

22915; 

- Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria situate pe DE 70; 

- Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, 

aparţinând domeniului privat de interes   local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion 

Creangă, zona Modern; 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 361/31.10.2019, privind aprobarea 

Regulamentului cadru de inchiriere a terenurilor si a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor 

publice  privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitatie publică a unor copertine aparținând 

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

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

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

 -Petitii si interpelari;  

Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 

municipiului Alexandria, a unui imobil, situat in strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 54; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si 

contractuale din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Directia de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia 

Locala, Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, Serviciului 

Public de Interes Local Directia de Asistenta Sociala Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport 

Public Local de Persoane Alexandria si ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru 

acoperirea facturii de gaze naturale pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte sociale 

situate in strada Alexandru Ghica, nr. 121, bloc Social, municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Comisiei pentru Acord Unic in structura 

Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, judetul 

Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice, faza Studiu de 

fezabilitate, pentru obiectivul de investitii “Parc industrial”. 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., 

pentru obiectivul de investitii “Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), amenajare curte 

(alei, asfaltare teren de sport) la Colegiul National Al. I. Cuza”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., 

pentru obiectivul de investitii “Amenajare curte (covor asfaltic) la Liceul Teoretic Al. D. Ghica”, in 

Municipiul Alexandria; 

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

supune la vot proiectul ordinii de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

 D-na presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce 

priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, sa declare acest lucru si sa nu 

participe la votarea respectivului proiect. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

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

hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se 

desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 

x  x 

 

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

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

aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „CRESTEM SANATOS”, in Municipiul Alexandria, 

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

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

voturi. 

          x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „SI EU IUBESC 

ALEXANDRIA” in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                    x 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii campaniei „Fii aproape de mine”, in 

Municipiul Alexandria, in anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexelor la H.C.L. nr. 49/26.02.2015 privind 

constituirea „Sfatului Inteleptilor” din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii . 

Dl secretar general spune ca deoarece d-na consilier Ghicica Maria se regaseste pe lista nu 

poate particila la vot. 

D-na consilier Ghicica Maria nu participa la procesul de vot al acestui proiect de hotarare. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

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

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

si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii care sa-si exercite 

atributiile pe intreaga durata a sedintei. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Doncea 

Bogdan Alin Georgeta, Potbaniceanu Marian Liviu si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind si alte propuneri d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 de voturi „pentru” . 

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

 

x 

x  x 

 

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

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

aprobarea contractului de mandat privind directorul SC Parc Industrial Alexandria SRL, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual cu 

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

Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret. 

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”.  
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D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret.  

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 

Consiliului local al municipiului Alexandria pentru anul 2020, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2020, dupa care 

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

proiectul de hotarare impreuna cu amendamentul aprobat, il supune la vot in forma prezentata si este 

respins cu unanimitate de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 130/24.04.2019 privind 

Regulamentul de convietuire sociala in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea aprobarea Regulamentului privind confiscarea animalelor si pasarilor ca urmare a sacrificarii 

acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii 

“Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program prelungit nr. 10’, in Municipiul Alexandria, dupa 
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care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie 

publica si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii “Extindere cladire si 

amenajare laboratoare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare”, in Municipiul Alexandria , dupa care se 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 

„Desfiintare Cladire C3 – Casa Poarta de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul 

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

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

de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Desfiintare Cladire C4 – 

Cantina de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Desfiintare Cladire C5 – 

Cladire Administrativa de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria , dupa 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
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aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Desfiintare Cladire C6 – 

Spalatorie de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Desfiintare Cladire C7 – 

Magazie de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria 

situat în str. Soseaua Tr. Magurele, cu nr. cadastral 23437, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria 

situat în str. Av. Alexandru Colfescu nr. 54,  cu nr. cadastral 22915, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

unor terenuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate pe DE 70 , 

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

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

voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
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hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat 

de interes   local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern, 

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

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

voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

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

modificarea H.C.L. nr. 361/31.10.2019, privind aprobarea Regulamentului cadru de inchiriere a 

terenurilor si a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe 

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

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

cu unanimitate de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice  privind 

concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual cu 

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

Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret. 

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la închirierea prin licitatie publică a unor copertine aparținând domeniului    public 

de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de  autovehicule, dupa care se trece la 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
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închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local  al 

municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui imobil, situat 

in strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 54, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale 

„Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, 

Directia de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciului Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Directia de Asistenta 

Sociala Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria si ale 

Clubului Sportiv Municipal Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

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

se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de gaze 

naturale pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte sociale situate in strada 

Alexandru Ghica, nr. 121, bloc Social, municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

  

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

infiintarea Comisiei pentru Acord Unic in structura Arhitectului Sef din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

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

prezentata si se aproba cu unanimtate de voturi. 
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                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, 

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

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

voturi.  

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru 

obiectivul de investitii “Parc industrial”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

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

se aproba cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii 

“Amenajare imprejmuire (spre str. Carpati – 55 m.l.), amenajare curte (alei, asfaltare teren de sport) la 

Colegiul National Al. I. Cuza”, in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de 

investitii “Amenajare curte (covor asfaltic) la Liceul Teoretic Al. D. Ghica”, in Municipiul Alexandria  

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

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

voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

           In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 689/22.01.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2020, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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- Tabelul nominal nr. 692/22.01.2020 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna februarie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

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

-Tabelul nominal nr. 694/22.01.2020 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

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

-Tabelul nominal nr. 695/22.01.2020 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2020, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

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

-Tabelul nominal nr. 693/22.01.2020 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna februarie 

2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

- Tabelul nominal nr. 690/22.01.2020 al DAS Alexandria cu copiii care frecventeaza unitatile 

de invatamant de pe raza municipiului Alexandria. 

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

-Tabelul nominal nr. 691/22.01.2020  cu prescolarii si elevii cu domiciliul sau resedinta in mun. 

Alexandria care au beneficiat de control gratuit la cabinetul demedicina scolara stomatologica si au 

beneficiat de transport gratuit; 

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

-Raportul nr. 445/15.01.2020 al DAS Alexandria cu privire la activitatea desfasurata de 

asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019. 

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

 -Punctul de vedere nr. 1648/27.01.2020 al Directiei Patrimoniu privind cererea comunca nr. 

1648/22.01.2020 a d-lui Iancu Valentin Catalin, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 4, situata in bl 

S3, sc B, str Dunarii, municipiul Alexandria si a d-nei Raicu Angelica, chirias al unitatii locative nr. 1, 

situata in bl S3, sc B, str Dunarii, municipiul Alexandria; 

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

 -Punctul de vedere nr. 1605/27.01.2020 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr. 

1605/22.01.2020 a d-lui Voicu Cristina, chirias, al unitatii locative (tip ANL) nr 4 situata in bl S1, sc B, 

str Dunarii, municipiul Alexandria si a d-nei Mutu Mariana Petruta, chirias al unitatii locative nr 3, 

situata in bl S1, sc A, str Dunarii, municipiul Alexandria; 

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

 -Punctul de vedere nr. 27700/27.01.2020 al Directiei Patrimoniu privind reamplasarea panoului 

publicitar de la intersectia strazii Dunarii cu strada Tudor Vladimirescu la intersectia strazii Dunarii cu 

strada 1 Decembrie; 

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

 -Punctul de vedere nr. 1064/20.01.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr. 17472/2007, zona bloc L4, pozitia 8, de la dl Manolea Adrian, la dl 

Manolea Alexandru Gabriel; 

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

 -Punctul de vedere nr. 348/20.01.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului de 

inchiriere pentru copertina nr. 4567/01.01.1998, zoba bl G1-G3, pozitia 17, de la Manaila Olguta, la dl 

Nitulescu Bogdan Cristian; 

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



12 

 

 -Punctul de vedere nr. 1385/20.01.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului  

de inchiriere pentru teren parcare nr. 1385/20.01.2020, zona bl I13- 1 Decembrie, pozitia 13, de la dl 

Predila Florea la dl Nan Mirel; 

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

 -Punctul de vedere nr. 163/09.01.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului de 

inchiriere pentru copertina nr. 17191/08.08.2014, zona bl H1-H2, pozitia 5, de la S.C. 

ECOPLANTFARM SRL, la dl Stoican Ilie; 

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

 -Punctul de vedere nr. 28650/13.12.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 12532/12.06.2014, zona bl 210-211, pozitia 3, de la dl Turlan 

Marin la d-na Oprea Doina; 

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

 -Punctul de vedere nr. 2065/28.01.2020 al Directiei Patrimoniu privind transmiterea dreptului 

de concesiune asupra terenurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, in suprafata de 1212,64 mp, situata in str Viilor nr. 1-3, ce face obiectul Contractului de 

concesiune nr. 5031/14.05.2003, de la Ciobanu Nicolae catre Intreprindere Individuala Constantin, prin 

act aditional; 

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

 -Punctul de vedere nr. 2064/28.01.2020 al Directiei Patrimoniu privind prelungirea Contractului 

de concesiune nr. 4168/22.03.2005 incheiat intre Consiliul Local al municipiului Alexandria si SC 

BRAIN SRL – reprezentant legal Dr Cretu Olimpia, prin act aditional; 

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

 -Informarea Primarului municipiului Alexandria privind renuntarea la executia lucrarilor la 

obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr. 6”. 

 Dl primar prezinta situatia in speta prezentata, cu propunerea de a aproba sau nu renuntarea la 

executia lucrarilor. 

 D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea de a se renunta la executarea lucrarilor si 

se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Raportul de audit financiar nr. 72(901)/06.07.2015, inaintat prin adresa nr. 1394/30.12.2019 al 

Camerei de Conturi Teleorman. 

 D-na presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de acesta. 

 -Raportul de audit financiar nr. 62(889/06.07.2016 inaintat prin adresa nr. 1390/30.12.2019 al 

Camerei de Conturi Teleorman. 

 D-na presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de acesta. 

 -Adresa nr. 1880/27.01.2020 al Compartimentului Resurse Umane prin care solicita propunerea 

Consiliului local pentru calificativul Secretarului General al Municipiului Alexandria. 

 Dl consilier Florea Voicila propune calificativul Foarte Bine. 

 D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Florea Voicila si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

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

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR GENERAL, 

                                    Consilier,           

                           Curea Gina Georgeta                                                         Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 2465 din 31.01.2020 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 29.01.2020 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 31.01.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  29.01.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SEF BIROU,                                                      CONSILIER,   

   

                           Plosceanu Cristrian                              Ene Paulica            

                                  

 

 

 

 

 

 


