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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 
 Incheiat astazi, 07 noiembrie 2014, orele 12,30, in sedinta de indata a Consiliului local al 

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

prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local,  

fiind absenti doi consilieri ( d-l Mocanu Daniel Marian si d-na Stancu Iuliana).  

 Dl primar Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2023 din 07 noiembrie 2014 a convocat 

Consiliul local al Municipiului Alexandria in sedinta de indata, informeaza ca presedintele de sedinta ales, 

dl Mocanu Daniel Marian nu poate participa la aceasta sedinta. 

 Tot dl. primar Victor Dragusin arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din Legea nr. 215 

din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si 

declara sedinta legal constituita.  

 De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in vederea desfasurarii sedintei este necesara 

alegerea unui alt presedinte de sedinta pentru lunile noiembrie, decembrie 2014 si ianuarie 2015, care sa 

preia conducerea lucrarilor sedintei. 

 Dl primar Victor Dragusin roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea presedintelui de 

sedinta. 

 Dl consilier Neacsu Ionut propune ca presedinte de sedinta pentru lunile noiembrie, decembrie 2014 

si ianuarie 2015 pe dl consilier Florea Voicila. 

 Nemaifiind si alte propuneri, dl primar Victor Dragusin supune la vot propunerea d-lui consilier 

Neacsu Ionut si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Dl primar Victor Dragusin il invita pe dl consilier Florea Voicila sa preia conducerea lucrarilor 

acestei sedinte. 

Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, 

primarul si inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na. Rodica Baicu, ca 

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

tehnic, reprezentanti mass-media. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, 

cel care, prin dispozitia nr. 2023 din 07 noiembrie 2014 si prin adresa nr. 29109 din aceeasi data, a convocat 

aceasta sedinta. 

 Dl. primar Victor Dragusin prezinta urmatoarea ordine de zi: 

 - Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico – economice la 

obiectivul de investitii „Construire grup sanitar la Scoala gimnaziala nr.5” in Municipiul Alexandria, 

strada Libertatii nr.148; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico – economice la 

obiectivul de investitii „ Construire vestiare + grup sanitar la Liceul teoretic Al. I. Cuza” in Municipiul 

Alexandria, strada Carpati nr. 27; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Construire grup sanitar la Scoala gimnaziala nr.5” in Municipiul Alexandria, 

strada Libertatii nr. 148; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Construire vestiare + grup sanitar la Liceul teoretic Al. I. Cuza” in 

Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 27; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Infrastructura si utilitati pe soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in 

Municipiul Alexandria”; 
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 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Modernizare strada Mircea cel Batran in Municipiul Alexandria”; 

 Dl primar Victor Dragusin informeaza ca primul proiect de pe ordinea de zi a fost aprobat putin mai 

devreme, ramanand de analizat si supus votului restul re proiecte de pe ordinea de zi. 

 De asemenea dl primar Victor Dragusin informeaza ca necesitatea acestei sedinte a aparut deoarece 

dupa multi ani Romania are excedent bugetar, iar in acest context, avand in vedere ca Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice gestioneaza un program nou pentru Romania, respectiv Programul 

National de Dezvoltare Locala, care nu trebuie confundat cu Programul National de Dezvoltare Rurala, si in 

cadrul acestui program sunt finantate unitatile de invatamant si infrastructura din localitatile Romaniei, fiind 

incluse pentru prima data  de catre MDRAP si localitatile urbane. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca 

dupa o discutie cu ministrul MDRAP, dl Liviu Dragnea, a fost determinat sa depuna la minister proiectele 

care se afla pe ordinea de zi. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca sunt si elemente care sunt 

neeligibile si pentru care municipalitatea trebuie sa asigure printr-o hotarare de Consiliu local, ministerului, 

ca aceste surse vor fi asigurate de la bugetul local. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca  sumele trecute 

ca si cofinantare nu inseamna ca trebuiesc asigura te in acest an, iar in cazulin care se vor castiga finantarile 

, proiectele vor incepe in anul curent, urmand a se desfasura si pe parcursul anului 2015. De asemenea dl 

primar Victor Dragusin spune ca de aici a aparut necesitatea acestei sedinte, pentru a depune cat mai repede 

proiectele la minister si roaga pe dl presedinte de sedinta sa ramana dupa sedinta pentru semnearea 

proiectelor in cazul in care vor fi aprobate. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de zi si 

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

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii „Construire 

grup sanitar la Scoala gimnaziala nr.5” in Municipiul Alexandria, strada Libertatii nr.148, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 

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

la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii „ Construire vestiare 

+ grup sanitar la Liceul teoretic Al. I. Cuza” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 27, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 

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

la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Construire grup 

sanitar la Scoala gimnaziala nr.5” in Municipiul Alexandria, strada Libertatii nr. 148, dupa care se trece la 

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

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

 

X 

X                          X 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 

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

la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Construire 

vestiare + grup sanitar la Liceul teoretic Al. I. Cuza” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 27, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 

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

la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Infrastructura si 

utilitati pe soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 

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

la aprobarea aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii 

„Modernizare strada Mircea cel Batran in Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca lucrarile la cele doua proiecte mari de hotarari, respectiv 

cele ce privesc modernizarea strazii Mircea cel Batran si cel privind infrastructura si utilitati pe soseaua 

Turnu magurele – incinta fostei Unitati Militare in Municipiul Alexandria, vor fi incredintate societatii de 

administrare a infrastructurii in municipiul Alexandria, societatea Consiliului local, respectiv Administratia 

Strazilor Constructii Edilitare Alexandria. 

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, 

                                    Consilier,           

                                Florea Voicila                                                                    Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

                   Nr. 29264 din 10.11.2014 

 

 
 

 
 

PROCES VERBAL 

 

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

din 07.11.2014 

 

 

 

 Subsemnatii,   Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi, 10.11.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  07.11.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                                               INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                                               Plosceanu Cristian 

 

 

 

 
 

 


