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    JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 29 ianuarie 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 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 

fiind absenți nemotivați d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Szabo Attila și Panagoreț Ioana. 

 D-na. președinte de ședință Cobârlie Silvia 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 16 

decembrie 2020, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 În continuare, d-na. președinte de ședință, Cobârlie Silvia, dă cuvantul d-lui. primar, cel care, 

prin dispoziția nr. 117 din 22 ianuarie 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 

Alexandria nr. 1747 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 

zi: 

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 239/17.08.2020 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de Evidență a Persoanelor 

Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din 

anii precedenți, pentru anul 2021. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de 6.800.000 lei. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de 

Mărțișor pe raza municipiului Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de 

muncă, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru anul 2021. 

- Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul școlar 2021-2022. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea mutării temporare a activității didactice din sediul 

Grădiniței cu Program Prelungit “Ion Creangă”, corp C2, din str. Ion Creangă, nr. 21 la sediul 

Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5 din str. Libertății nr. 1 din municipiul Alexandria și sediul 

Grădiniței  cu Progam Prelungit nr. 10 din str. Libertății, nr. 69. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Județean de Poliție al 

Județului Teleorman în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea 

nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru proiecte și programe 

sportive. 

- Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor 

sportive cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor.  
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- Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat  de interes 

local al municipiului Alexandria situate în strada București. 

- Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat  de interes 

local al municipiului Alexandria situate în str. Dunării. 

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea unui teren ca bun aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31461, situat în str. 

Alexandru Ghica,  nr. 107 R. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31494, situat în str. 

Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 6 E. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31376, situat în str.  

Bucureşti, zona Dacia Service. 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea in administrare  a unor bunuri aparținând domeniului  

public si privat de interes local  al  municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local 

Administrația Domeniului Public Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din functiune, in vederea 

valorificarii si, dupa caz, casarii. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei 

sociale în vederea analizării  solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii și întocmirea 

listei de priorități. 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes 

local  al municipiului Alexandria a unității locative nr. 7, situată în blocul   B8, str. 1 Mai, nr.107, 

municipiul Alexandria și  schimbarea destinației acesteia, din locuința convenabilă în locuinta de 

sprijin. 

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

local al municipiului  Alexandria a unității locative nr.22 situata in bloc 212, str. București, din 

municipiul Alexandria. 

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

local a unor terenuri din municipiul Alexandria. 

 -Petitii si interpelari;  

 De asemenea, dl primar solicita retragerea de pe proiectul ordinii de zi a urmatorului proiect de 

hotărâre: 

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

local a unor terenuri din municipiul Alexandria. 

 și introducerea pe proiectul ordinii de zi a următoarelor proiecte de hotărâri: 

-Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică  a unui teren apartinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Bucuresti,  zona bloc 804, 

sc. D. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 

restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 

administrativ-teritoriala a municipiului Alexandria. 

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

a unui teren din municipiul Alexandria, situat in strada Zorilor. 

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

partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.  



3 

 

 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 modificarea și completarea HCL nr. 239/17.08.2020 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcții și numărul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria, 

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

prezentată și se aprobă cu 15 voturi „pentru” (dl. consilier Chiran Florin Valentin nu a participat la 

vot). 

 

          x 

x  x 

 

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

hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți, 

pentru anul 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. 

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.800.000 lei, 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 Regulamentului pentru organizarea Târgului de Mărțișor pe raza 

municipiului 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 

planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 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. 

 

   x 

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

hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul 

Alexandria pentru anul școlar 2021-2022, 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 

mutării temporare a activității didactice din sediul Grădiniței cu Program Prelungit “Ion Creangă”, corp 

C2, din str. Ion Creangă, nr. 21 la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5 din str. Libertății nr. 1 

din municipiul Alexandria și sediul Grădiniței  cu Progam Prelungit nr. 10 din str. Libertății, nr. 69, 

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 Municipiul Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Teleorman în 

vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative, 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 

Ghidului solicitantului privind finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului 

Alexandria, pentru proiecte și programe sportive, 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 constituirea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor sportive cu finanțare 

nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria și a Comisiei de soluționare a 

contestațiilor, 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. 



5 

 

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 16 voturi valabil exprimate, s-au numarat 16 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 alipirea 

unor terenuri aparținând domeniului privat  de interes local al municipiului Alexandria situate în strada 

București, pentru proiecte și programe sportive, 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 alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat  de interes local al 

municipiului Alexandria situate în str. Dunării, 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 declararea 

unui teren ca bun aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 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 vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31461, situat în str. Alexandru Ghica,  nr. 107 

R, 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 vânzarea 

prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, cu numărul cadastral 31494, situat în str. Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 6 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 
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La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31376, situat în str.  Bucureşti, zona Dacia 

Service, 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 in 

administrare  a unor bunuri aparținând domeniului  public si privat de interes local  al  municipiului 

Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului 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 

 

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

hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, 

casarii, 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 

structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale în vederea analizării  solicitărilor de locuințe 

pentru tineri destinate închirierii și întocmirea listei de priorități, 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 trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local  al municipiului 

Alexandria a unității locative nr. 7, situată în blocul   B8, str. 1 Mai, nr.107, municipiul Alexandria 

și  schimbarea destinației acesteia, din locuința convenabilă în locuinta de sprijin, 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 declararea 

ca bun aparținând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria a unității locative 

nr.22 situata in bloc 212, str. București, 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. 
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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 închirierea prin licitație publică  a unui teren apartinând domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Bucuresti,  zona bloc 804, sc. D, 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 anularea 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 

bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului 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 declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local a unui teren din 

municipiul Alexandria, situat in strada Zorilor, 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 petițiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 732/22.01.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 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. 731/22.01.2021 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 februarie 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. 728/22.01.2021 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 februarie 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. 729/22.01.2021 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 februarie 

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. 730/22.01.2021 cu luptătorii pentru victoria revoluției din decembrie 1989 

care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna februarie 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 
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D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 698/21.01.2021 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgență d-

lui. Bățăuș Ilie. 

D-na. președinte de ședință propune acordarea echivalentului a 1500 euro în lei. 

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

aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 603/20.01.2021 al DAS Alexandria privind acoradarea unui ajutor de urgență d-

nei. Badea Daniela. 

Dl.consilier Petcu Marian Dragoș propune acordarea echivalentului a 1000 euro în lei. 

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

aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Raportul nr. 68/05.01.2021 al DAS Alexandria privind activitatea desfășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului2020. 

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

-Punctul de vedere nr. 30218/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 26305/2011, zona bl. B2-C2. Poz. 9, de la Cazacu Florian, către Gîgîlice 

Aurelian Teofil. 

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

 - Punctul de vedere nr. 30536/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere pentru teren garaj nr. 9575/1998, zona bl. L3-L11, poz. 17, de la Deaconu Dorin către 

Popescu Rodica. 

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

 - Punctul de vedere nr.30872/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 26471/2016, zona bl. 808-811, poz. 8, de la Cîmpeanu Ecaterina către 

Lozan Marin. 

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

 - Punctul de vedere nr.30322/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 23878/2015, zona bl. M5, poz. 12, de la Tatarici Gigel către Tatarili 

Lenuta. 

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

 - Punctul de vedere nr. 30619/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 24957/2010, zona bl. 365-360, por. 80, de la Rusnac Gheorghe către 

Mohora Doina. 

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

 - Punctul de vedere nr. 30972/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren garaj nr. 11399/2011, zona bl. 40AP, poz. 4, de la Zlătan (Durlea) Mioara către Ignat 

Gheorghe Ilarian. 

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

 - Punctul de vedere nr. 31454/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 19269/2011, zona bl. 808-839, poz. 21, de la Gutcal Valerian, către 

Dragan Ciprian Gheorghe. 

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

 - Punctul de vedere nr. 31222/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 19450/2011, zona bl. 808-809. Poz. 5, de la Dragomir Mariea către Geac-

Pate Vira Casandra. 

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

 - Punctul de vedere nr. 31449/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere copertina nr. 9905/2018, zona bl. 704-706, poz. 4, de la Ștefan Iulian către Chiran Iuliana 

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

 - Punctul de vedere nr.31220/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren garaj nr. 4411/1998, zona bl. 100 garsoniere, poz. 3, de la Muștata Anton către 

Mocanu Mariana. 

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

 - Punctul de vedere nr. 30926/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 24997/2016, zona bl. L2-L6, poz. 21, de la Guda Liviu Ionuț către Pana 

Noni. 

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

 - Punctul de vedere nr. 31001/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 17760/2013, zona bl. 456 – I. Creanga, poz. 5, de la Găină Silvia către 

Barbu Mirela. 

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

 - Punctul de vedere nr. 1133/21.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren garaj nr. 13222/1997, zona bl. L28-L29, poz. 22, de la Găină Dumitru către Găină 

Alexandru Florin. 

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

 - Punctul de vedere nr. 30760/21.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind tranferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 35548/2016, zona bl. I1-1 Decembrie, poz. 8, de la Șeicaru Maria către 

Șeicaru Silviu Valentin. 

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

- Punctul de vedere nr. 31358/21.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren garaj nr. 12123/1997, zona bl. L14-L31, poz. 2, de la Petre Gheorghe către Soare 

Claudiu Ștefanel. 

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

- Punctul de vedere nr. 1322/21.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 22227/2014, zona bl. 209, poz. 6, de la Roman Ion către Leoca Emilian. 

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

- Punctul de vedere nr. 29985/21.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 13657/2017, zona bl. I1-1 Decembrie, poz. 14, de la Caraman Mioara 

către Popescu Paraschiv. 

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

- Punctul de vedere nr. 1442/21.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren garaj nr. 712/2002, zona bl. 808-811, poz. 13, de la dl Mitu Valeriu, către Vațe 

Mihai Alexandru. 

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

- Punctul de vedere nr. 30137/21.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 18020/2010, zona bl. 306, poz. 4, de la Baboi Florin către Schlafli 

Ghiulea Petrișor. 

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

- Punctul de vedere nr. 1643/21.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 20485/15.10.2020, zona bl. 823, poz. 9, de la Constantin Alexandra către 

Sugean Lucian Gabriel. 

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

- Punctul de vedere nr. 30946/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 15138/2020, zona bl. F1-F2-F3, poz. 98, de la Paduroiu Marius Florian 

către Dinca Ionel. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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- Punctul de vedere nr. 30632/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren parcare nr. 24789/2010, zona bl. G1-K1, poz. 36 de la Bujiță Mirela Marioara căte 

SC Alfa Com SRL. 

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

- Punctul de vedere nr. 31110/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren garaj nr. 2704/2002, zona bl. 354-307, poz. 12, de la Nedelea Virgil către Jakova 

Sokol. 

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

- Punctul de vedere nr. 1038/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere teren garaj nr. 17130/2001, zona bl. 255, poz. 1, de la Paraschiv Gheorghe către SC Smart 

Medical Clinic SRL. 

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

- Punctul de vedere nr. 905/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului de 

închiriere teren garaj nr. 38730/2016, zona bl. 600, poz. 21, de la Giolfan Claudiu către Țane George 

Valentin. 

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

- Punctul de vedere nr. 327/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului de 

închiriere teren garaj nr. 7257/2002, zona bl. 1606, poz. M, de la Cocan Constantin către Cocan Iliuță 

Cătălin. 

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

- Punctul de vedere nr. 394/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului de 

închiriere teren parcare nr. 11822/2016, zona bl. BM6-BM8, poz. 11, de la Besleagă Sorel Teofil, către 

Stanciu Cornel Andrei. 

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

- Punctul de vedere nr.421/20.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului de 

închiriere copertina nr. 16320/2014, zona bl. 701, poz. 2, de la Ulmeanu Ilie către Geambașu Gheorghe. 

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

- Punctul de vedere nr. 761/15.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului de 

închiriere pentru teren garaj nr. 12549/27.10.1997, situat în zona bl. L14-L31, poz. 21, de la dl Stoica 

Florică la dl Stoica Danuț Silviu. 

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

- Punctul de vedere nr. 2230/27.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind acordul Consiliului 

local al municipiului Alexandria pentru comodarea către SC Roar Autentic Investments Company SRL, 

de către SC Rofal SRL în calitatea de concesionar în contractul de concesiune nr. 18903/20.12.2005, a 

unei suprafețe de 70 mp din spațiul situat în hala Piața Unirii – municipiul Alexandria etaj 1 – parțial, 

corp nou aripa sud-est a halei. 

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

- Punctul de vedere nr. 1318/25.01.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de închiriere nr. 13444/22.09.2020, pentru terenul în suprafață de 19,00 mp, situat în str. Viitorului, 

zona PT17, profil activitate: prestari servicii + comerț, de la P.F. Marin Niculae la SC Mitagro Imput 

SRL. 

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

 Nemaifiind și alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință mulțumește 

pentru participare și declară închise lucrările ședinței. 

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

 

                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            SECRETAR GENERAL, 

                                    Consilier,           

                                 Cobârlie Silvia                                                             Alexandru Răzvan Ceciu 
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    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT 

               Nr. 2883 din 03.02.2021 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Răzvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 29.01.2021 

 

 

 

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

astăzi 03.02.2021, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  29.01.2021,  la  tabla  de afișaj a instituției. 

 Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ȘEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


