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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 30 martie 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 nemotivat dl consilier Nadrag Gigi Gabriel si motivat dl consilier Dumitrascu 

Catalin Alexandru 

 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 si 

secretariatul tehnic. 

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 16 

martie 2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 

consilieri Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 614 din 24 martie 2020 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 7352 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 37 din 16 

septembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

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

Municipiului Alexandria cu Asociatia „UN PAS SPRE EDUCATIE” Alexandria in vederea realizarii 

in comun a unot actiuni educative; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria; 

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

de investitii “Desfiintare cladire C4 – Centrala termica de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica”, in 

Municipiul Alexandria; 

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

de investitii “Desfiintare cladire C5 – Magazie de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica”, in Municipiul 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinației a unui teren din cadrul Liceului 

Tehnologic Nr. 1, aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunării, nr. 147C; 

-Proiect de hotarare cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat  pe str.1 Mai, nr. 68C, cv 53; 

-Proiect de hotarare cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat  pe str. Ion Creanga, nr. 50A; 
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-Proiect de hotarare 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 hotarare cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat 

al municipiului Alexandria, nr. 24 din blocul 1614, sc.B, str. Dunării; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat 

al municipiului Alexandria, nr. 45 din blocul 220, sc.A, str. București; 

-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; 

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari;  

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

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  a 7 platforme pentru colectarea 

deșeurilor municipale  , aparținând domeniului public de interes local al  municipiului Alexandria, catre 

ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

TELEORMAN”, in vederea reabilitării si modernizării. 

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

piețelor din  municipiul Alexandria administrate de SC Piețe Și Târguri Alexandria SRL; 

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

Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE  SRL . 

- Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL; 

 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 modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 37 din 16 septembrie 2008 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Alexandria, 

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 

asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia „UN 

PAS SPRE EDUCATIE” Alexandria in vederea realizarii in comun a unot actiuni educative, 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. 
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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 și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere 

străzi pentru anul 2020 în 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 C4 – Centrala termica de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica”, 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 C5 – Magazie de la Liceul Teoretic Al. D. Ghica”, 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 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la 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 

schimbarea destinației a unui teren din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1, aparținând domeniului public 

de interes local 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. 
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   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 

vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat pe str. Dunării, nr. 147C, 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 vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat  pe str.1 Mai, nr. 68C, cv 53, 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 

vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat  pe str. Ion Creanga, nr. 50A, 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 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, 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 vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al municipiului 

Alexandria, nr. 24 din blocul 1614, sc.B, str. Dunării, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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 
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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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de 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 aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al municipiului 

Alexandria, nr. 45 din blocul 220, sc.A, str. București, 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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 

rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe 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 

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, 
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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 darea in 

administrare  a 7 platforme pentru colectarea deșeurilor municipale  , aparținând domeniului public de 

interes local al  municipiului Alexandria, catre ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „ MANAGEMENTUL DEŞEURILOR TELEORMAN”, in vederea 

reabilitării si modernizării, 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 Regulamentului de organizare și funcționare al piețelor din  municipiul Alexandria 

administrate de SC Piețe Și Târguri Alexandria SRL, 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 anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în 

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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE  SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu este necesar acest proiect de hotarare, deoarece 

firmele, urmare a ultimei ordonante, se vor prezenta cu statele de plata la minister pentru decontare. De 

asemenea dl consilier spune ca dupa mai multi ani, abia in acest moment dl director a reusit sa publice 

un cont pentru efectuarea platilor online. Tot dl consilier spune ca este impotriva acestui proiect de 

hotarare deoarece banii vor veni de la stat. 

Dl Secretar General, Alexandru Razvan Ceciu, spune ca in momentul in care se va publica o 

ordonanta in acest sens, forta juridica a acesteia va fi peste hotararea de Consiliu local. 

 Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
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Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta 

Claudia). 

   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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piețe și Târguri 

Alexandria SRL, 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 14 voturi 

„pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, 

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 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria  

pentru urmatoarele trei lun, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri. 

Dl consilier Anghel Gica propune pentru urmatoarele trei luni sa fie presedinte de sedinta dl 

consilier Augustin Ioan. 

 Nemaifiind si alte propuneri, 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. 3599/24.03.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 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. 3599/24.03.2020 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 aprilie 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. 3599/24.03.2020 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 aprilie 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. 3599/24.03.2020 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 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. 3599/24.03.2020 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 
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strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna aprilie 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. 3599/24.03.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna aprilie 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. 3599/24.03.2020  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. 

 -Punctul de vedere nr. 5932/11.03.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 9960/1998, zona bloc 250-252, pozitia 6, de la Ghita Petre catre 

Gadea Lucia; 

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

 -Referatul nr. 2453/10.03.2020 al DAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta d-lui. Tanase Mihail. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea evhivalentului in lei a sumei de 1000 euro. 

 Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Referatul nr. 3402/23.03.2020 al DAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta d-nei Iordanescu Mariana. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2500 lei. 

 Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos 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. 7827 din 01.04.2020 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 30.03.2020 

 

 

 

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

astazi 01.04.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  30.03.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


