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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 29 iulie 2020, orele 16,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 

Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 21 

(douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local. 

 Dl presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos 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 dl 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 si 

secretariatul tehnic. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 13 iulie 

2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 

consilieri Grigore Nicusor, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala Constanta Claudia). 

 In continuare, d-l presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1154 din 23 iulie 2020 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 15720 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al 

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 

2020. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la redistribuirea sumelor între unitățile de învățământ cu 

personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale în bugetul local al 

municipiului Alexandria pe anul 2020. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea Alexandria nr. 1din Municipiul 

Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea Alexandria nr. 2 din Municipiul 

Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la instituirea unor facilități fiscale la plata impozitului anual sau 

a taxei lunare pe clădiri și anularea unor obligații accesorii, datorate bugetului local al municipiului 

Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de 

urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria.  

 - Proiect de hotărâre cu privire la  organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului 

Alexandria” 2020. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 

67/24.02.2020 privind aprobarea Rgulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la 

învățătură din unitățitle de învățământ preuniversitar din Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociația DAI O ȘANSĂ în vederea realizării în comun a unor acțiuni 

specifice persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități. 
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 - Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Teleorman în 

vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alexandria. 

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

local a unor terenuri din municipiul 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 31224, situat în 

strada Horia, Cloșca și Crișan, zona Bloc L2. 

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

domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31337, situat în 

strada Negru Vodă, zona Bloc J135. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la clasificarea unui drum de interes public din municipiul 

Alexandria destinat circulaţiei rutiere şi pietonale. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unui bun imobil aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, înscris în Cartea Funciară Nr. 31185  UAT 

Alexandria, către SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria. 

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

local a unor terenuri din municipiul Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul 

locativ de stat al  municipiului Alexandria pentru anul 2021 și constituirea comisiei de analiză 

a  solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorităti.  

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale 

pentru anul 2021 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 

sociale pentru întocmirea listei de priorităţi. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declanșării procedurii de schimb de imobile (teren) 

în suprafață de 314 mp între MUNICIPIUL ALEXANDRIA și SC HORECA CONSULTING SRL 

ALEXANDRIA precum și pentru reamplasarea construcției situată în mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 

135B, imobile alipite de amplasamentul obiectivului de investiții de interes local “Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură în municipiul Alexandria”; 

 -Petitii si interpelari;  

 De asemenea, dl primar solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare: 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata  inchirierii, 

construita  prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr. 4, situata in blocul P9, str. Sos. Tr. Magurele , 

nr. 1A ramasa disponibila in municipiul Alexandria. 

 Dl presedinte de sedinta precizeaza ca proiectele de hotarari au primit avize favorabile din 

partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, dl 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. 

 Dl 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 

hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Aparatului de 

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

deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea 

bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu  14 voturi „pentru” si 7 

„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi 

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

 

          x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la redistribuirea sumelor între unitățile de învățământ cu personalitate juridică din cadrul 

aceleiași unități administrativ-teritoriale în bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2020, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Biserica 

Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea Alexandria nr. 1din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 19 

voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl Dumitrascu Catalin Alexandru) si 1 „abtinere” (dl Titirisca Florin 

Nicusor). 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Biserica 

Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea Alexandria nr. 2 din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 19 

voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl Dumitrascu Catalin Alexandru) si 1 „abtinere” (dl Titirisca Florin 

Nicusor). 

x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la instituirea 

unor facilități fiscale la plata impozitului anual sau a taxei lunare pe clădiri și anularea unor obligații 

accesorii, datorate bugetului local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la propuneri, discutii 

si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu  unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la stabilirea 

situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe 
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raza municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il 

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

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la organizarea 

manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2020, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi 

„pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 67/24.02.2020 privind aprobarea 

Rgulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din unitățitle de învățământ 

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

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca ar dori sa se completeze aceasta hotarare, 

deoarece in forma actuala se subintelege ca doar seful de promotie sa fie premiat, iar seful de promotie 

nu este neaparat cel mai bun elev dintr-o scoala. Dl consilier spune ca ar trebui premiati elevii care au 

medii de la 9,90 in sus, considerand ca nu sunt  foarte multe astfel de cazuri, astfel pot fii premiati mai 

multi elevi si nu doar sefii de promotii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca orice propunere este bine venita, prezicazand ca nu stie in 

acest moment cati elevi au medii peste 9,90. Dl primar precizeaza ca sunt trei categorii de premiere, 

inainte fiind doar doua, respectiv cei care au luat nota 10 la bacalaureat si sefii de promotii, iar prin 

acest proiect s-a convenit sa fie evidentiati si elevii care au cea mai mare nota obtinuta ca medie 

ponderata intre media anilor scolari si rezultatul de la evaluare/bacalaureat. Dl primar spune ca au fost 

cazuri in anii precedenti in care sefii de promotii nu au luat o nota foarte buna la bacalaureat. De 

asemenea dl primar spune ca va fii luata in considerare pentru viitor si varianta d-lui consilier, 

precizand ca in acest moment nu stie despre ce numar de elevi ar putea fii vorba. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca premiul, respectiv laptop-ul ar trebui sa fii unul 

performant. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acesta este in valoare de patru mii de lei si ar trebui sa fie 

un laptop destul de performant. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la asocierea 

Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația DAI O ȘANSĂ 

în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la asocierea 

Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Societatea Națională de 

Cruce Roșie din România – Filiala Teleorman în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din 

municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune 

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

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la vânzarea prin 

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

cu numărul cadastral 31224, situat în strada Horia, Cloșca și Crișan, zona Bloc L2, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi.  

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la vânzarea prin 

licitație publică a unui teren apartinând domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, 

cu numărul cadastral 31337, situat în strada Negru Vodă, zona Bloc J135, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la clasificarea 

unui drum de interes public din municipiul Alexandria destinat circulaţiei rutiere şi pietonale, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi . 

   x 

    x                 x 
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In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la darea în 

administrare a unui bun imobil aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, înscris în Cartea Funciară Nr. 31185  UAT Alexandria, către SC TR ADMINISTRARE 

IMOBILE SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il 

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

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la declararea ca 

bunuri aparţinând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si 

se aproba cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al  municipiului Alexandria pentru 

anul 2021 și constituirea comisiei de analiză a  solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru 

întocmirea listei de priorităti, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl 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, Potbaniceanu Marian Liviu si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru” . 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2021 din municipiul Alexandria şi 

constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl 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. 

Dl 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. 
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Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru”.  

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare  

cu privire la aprobarea declanșării procedurii de schimb de imobile (teren) în suprafață de 314 mp între 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA și SC HORECA CONSULTING SRL ALEXANDRIA precum și 

pentru reamplasarea construcției situată în mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 135B, imobile alipite de 

amplasamentul obiectivului de investiții de interes local “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 

Casa de Cultură în municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 

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

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la repartizarea 

locuintei pentru tineri, destinata  inchirierii, construita  prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr. 4, 

situata in blocul P9, str. Sos. Tr. Magurele , nr. 1A ramasa disponibila in municipiul Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl 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. 

Dl 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. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru”.  

Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

           In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 7564/22.07.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

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

97/28.03.2018.  

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 7560/22.07.2020 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 august 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 



8 

 

-Tabelul nominal nr. 7563/22.07.2020 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 august 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Tabelul nominal nr. 7561/22.07.2020 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 august 2020, 

conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 7569/22.07.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna august 2020, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Raportul nr. 6677/01.07.2020 al DAS Alexandria, privind activitatea desfasurata de asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

            -Referatul nr. 7642/23.07.2020 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Bazavan Luminita Elena. 

            Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 5000 lei. 

 Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 14091/07.07.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr. 15152/2013, zona bloc 456, pozitia 24, de la dl Dorobantu Gigi 

Florian, la dl Stuparu Ionut Mirel; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi “pentru” (dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor fiind absent din sala). 

 -Punctul de vedere nr. 14553/13.07.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 12787/04.06.2014, zona bloc 212, pozitia 15, de la dl Ulmeanu 

Iulian la dl Caita Lucian; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi “pentru” (dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor fiind absent din sala). 

 -Punctul de vedere nr. 13810/13.07.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 18104/2015, zona bloc G1-K1, pozitia 34, de la d-na. Lungu 

Tudora la dl. Opris Ionel; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi “pentru” (dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor fiind absent din sala). 

 -Punctul de vedere nr. 16115/28.07.2020 al Directiei Patrimoniu privind schimbarea pozitiilor 

din contractele de inchiriere privind terenurile destinate parcarii pentru autoturisme, in zona bloc 328 si 

CASA DE CULTURA – BANC POST; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi “pentru” (dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor fiind absent din sala). 

 -Punctul de vedere nr. 16116/28.07.2020 al Directiei Patrimoniu privind cererea nr. 

15858/24.07.2020 a doamnei Hariton Mariana, chirias al locuintei sociale nr. 44 situata in blocul 

Social, str. Al. Ghica, nr. 121, municipiul Alexandria; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi “pentru” (dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor fiind absent din sala). 

-Adresa nr. 15639/22.07.2020 al Compartimentului ISU, PSI , SSM privind analiza semestriala 

a capacitatii de aparare impotriva incendiilor a Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului 

Alexandria (ianuarie-iunie 2020). 
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi “pentru” (dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor fiind absent din sala). 

In continuare, dl primar Victor Dragusin doreste sa faca doua interpelari. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca prin ordinul prefectului, numarul consilierilor locali din 

mandatul urmator este de 19 si precizeaza ca a facut o analiza in baza unor informatii. Dl primar 

informeaza ca in perioada 2008-2020 a existat un sport demografic cu exceptia anilor 2011 si 2016. 

Deasemenea dl primar spune ca din anul 2008 si pana in prezent si-au stabilit domiciliul in mun. 

Alexandria un numar de 5270 de persoane. Astfel urmarind evolutia numarului populatiei, care a stat in 

baza ordinelor emise de prefect a fost stabilit numarul de consilieri. Dl primar spune ca doreste sa faca 

o adresa catre Directia de Evidenta a Persoanelor ce tine de Ministerul Afacerilor Interne si sa se ceara 

lamuriri referitoare la numarul de cetateni din municipiu, respectiv 49512 in anul 2020, raportat la anul 

2008 cand erau 50847 cetateni, spunand ca e posibil ca anumiti cetateni sa isi fi stabilit domiciliul in 

alte localitati. Dl primar spune ca nu intelege aceasta situatie si considera ca nu poate fi vorba de un 

interes politic, deoarece un numar mai mic de consilieri nu avantajeaza nici un partid politic.  

Dl primar spune ca doreste sprijinul Consiliului local in a cere lamuriri scrise din partea 

DPEPABD cu privire la situatia de fata. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca se mai poate schimba ceva. 

Dl primar spune ca nu stie daca se mai poate schimba ceva, dar macar sa existe lamuriri. 

Dl primar roaga dl presedinte de sedinta sa supuna la vot propunerea sa de a avea sprijunul 

Consiliului local si sa se ceare lamuriri in scris la DPEPABD. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot primar si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Al doilea subiect pe care dl primar doreste sa il discute este faptul ca nici institutia primarului si 

nici Consiliul local nu primesc informatii referitoare la persoanele care sunt depistate pozitiv cu noul 

virus sau care sunt carantinate. 

Dl consilier Preda Catalin Ionut paraseste sala de sedinte. 

Dl primar da citire hotarirlor adoptate la nivel central si face referire la un articol unde se 

precizeaza ca “Centrul Judetean de Coordonare si Coordonare a Interventiei transmite zilnic, integrat, 

prin fisiere electronice, lista persoanelor pentru care s-a instituit masura izolarii sau carantineri catre 

urmatoarele autoritati: Politie, DSP, Primarul unitatii administrativ teritoriale s.a…”. Dl primar spune 

ca in acest text nu este definita notiunea de carantina sau izolare si il roaga pe dl secretar general sa 

aduca lamuriri. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca dupa Legea 136/2020 persoanele 

carantinate sunt persoanele care inainte erau izolate la domiciliu, iar acum s-au inversat termenii. Dl 

secretar spune ca a vorbit la Centru Judetean pentru a primi informatiile cu persoanele izolate si 

carantinate si a primit un raspuns verbal afirmativ, ulterioar a trimis si o adresa scrisa in acest sens. 

Dl primar spune ca nu este cazul de a se genera un scandal institutional si este nevoie de o 

colaborare, respectiv informatii oficiale. Deasemenea dl primar spune ca va efectua toate demersurile 

necesare pentru respectarea preverilor legale in speta expusa si va solicita sprijinul Consiliului local in 

situatia in care va exista o proasta cooperare interinstitutionala. 

 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,           

                             Petcu Marian Dragos                                                       Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 16371 din 31.07.2020 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 29.07.2020 

 

 

 

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

astazi 31.07.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  29.07.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


