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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

PROCES  VERBAL 
 
 
 

 Incheiat astazi, 14 februarie 2018, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor si Preda Catalin Ionut. 
 Dl. presedinte de sedinta Ilie Sorin Gabriel 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.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru. 

  Au fost invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de 
zi, secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media. 

Dl presedinte de sedinta, dl Ilie Sorin Gabriel intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal 
al sedintei din 31 ianuarie 2018, si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, dl Ilie Sorin Gabriel,  da cuvantul d-lui. Primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 468 din 08 februarie 2018 si prin adresa nr. 2986 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe 
anul 2018; 
 -Petitii si interpelari. 
 Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi si dl presedinte de sedinta precizeaza ca  proiectul de hotarare cu 
privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2018 va fi prezentat si supus 
la vot pe capitole,  iar in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si anexe. De asemenea face 
mentiunea ca nu au fost contestatii la proiectul de buget, facute de cetateni in termenul prevazut de 
lege.  
 Dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar Victor Dragusin pentru a prezenta expunerea 
de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului 
Alexandria pe anul 2018.  
 Dl primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare. 
 Dl presedinte de sedinta roaga presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa 
prezinte rapoartele pentru avizarea  proiectului de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al 
municipiului Alexandria pe anul 2018.  

In continuare dl presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Haritina Gafencu, director executiv al 
Directiei Economice pentru a prezenta raportul compartimentului de resort al aparatului de 
specialitate al primarului. 
 D-na Gafencu Haritina, director al Directiei Economice prezinta raportul de specialitate la  
acelasi proiect de hotarare. 
 Dl presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial , sa declare 
acest lucru si sa nu ia parte la deliberarea si aprobarea proiectului de hotarare. 
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 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca doreste sa faca o interventie de ordin general cu 
privire la analiza indicatorilor macro-economici care au creionat acest proiect de buget. Tot dl 
consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca la capitolul „Venituri” sunt  101,3 milioanre Ron si se 
inregistreaza o scadere de 14% fata de 2017 cand au fost 117,4 milioare ron, in suma neta de 16 
milioane lei. Dl consilier spune ca aceasta constructie a veniturilor este generata de fluctuatiile care 
au avut loc in anii 2017-2018, respectiv au scazut cu 26% sumele defalcate din TVA, insemnand 
aproximativ 33 milioane lei, de asemenea au scazut cu 14 % alocarea din impozitul pe venit care 
inseamna aproximativ 5 milioane de lei. Tot dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca au crescut in 
schimb cu 23% subventiile de la bugetul de stat, in suma de 21 milioane de lei si au crescut cu 15% 
impozitele si taxele locale, insemnand 1,8 milioane de lei. De asemenea dl consilier Nadrag Gigi 
Gabriel spune ca dintr-o analiza a acestor venituri pe surse interne si surse externe, sursele externe in 
componeneta veniturilor sunt 76,2 milioane lei incluzand subventiile de la bugetul de stat, impozitul 
pe venit si sumele defalcate din TVA, iar sursele interne sunt de doar 25,1 milioane lei, reprezentand  
25 % din total incasari. Tot dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba care a fost gradul de colectare 
pentru anul 2017 si care este gradul de colectare pentru anul 2018, grad care a stat la baza creionarii 
bugetului propus. De asemenea dl consilier precizeaza vizavi de capitolul de “Venituri” ca acest buget 
depinde in proportie de 75 % din sursele externe, ceea ce reprezinta un grad de risc pentru viitor 
deoarece acestea pot scadea in viitor. 
 Tot dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca la capitolul “Cheltuieli” este un total de 107,8 
milioane fata de 111 milioane in 2017, o scadere de 2%, iar in anul 2017 nu s-a realizat 6,4 milioane, 
asa numit excedent, reprezentand o nerealizare a unor investitii din anul precedent si fiind transferat 
in anul 2018, se ajunge la concluzia ca pentru anul 2018 cheltuielile sunt la acelasi nivet si nu au 
scazut deloc. Deasemenea dl consilier spune ca in componenta cheltuielilor pentru anul 2018, la 
capitolul “cheltuieli de functionare” sunt trecute 69,1 milioane lei, reprezentand 65% din “Total 
cheltuieli”, respectiv “cheltuieli cu salarii” in suma de 36,4 milioane ron, fiind o crestere de 26% fata 
de anul 2017, “cheltuielile materiale” in suma de 20,2 milioane ron, fiind o crestere de aproximativ 
17% fata de anul 2017. Tot dl consilier spune ca dobanzile la credite pentru anul 2018 au crescut cu 
77% fata de anul 2017, rambursarea creditelor ramanand aproximativ constanta.  

Deasemenea dl consileir Nadrag Gigi Gabriel spune ca la “cheltuielile de dezvoltare” exista 
un total de 56,7 milioane ron, reprezentand aproximativ  36% din buget, neluand in calcul suma 
creditelor. Dl consilier spune ca aceste cheltuieli au la baza urmatoare structura: 18,3 milioane ron 
credite si 27,8 milioane ron de la bugetul de stat, reprezentand 47% din total, 6,3 milioane ron 
transferati din anul precedent, reprezentand 11% si 4 miliaone ron fiind aportul primariei, fiind redus 
cu 20 % fata de anul 2017. 

Tot dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba care este gradul de indatorare al Primariei 
municipiului Alexandria la acest moment, care este motivul cresterii cheltuielilor de functionare, 
reprezentand materiale si salarizare.  

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca aceste cheltuieli de dezvoltare sunt finantate 
aproximativ in proportie de 90% din surse externe, iar cresterea imprumuturilor este ingrijoratoere, 
respectiv, aproape 40 milioane lei. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca la capitolul de “imprumuturi si dobanzi”, platile pe 
care municipalitatea trebuie sa le faca in anul 2018, respectiv rate la imprumuturi, reprezinta 4 
milioane de ron, iar pentru anul 2019 vor fi 6,3 milioane de ron, reprezentand o crestere de 60%. Tot 
dl consilier spune ca in ceea ce inseamna platile privind ratele la imprumuturi, in anul 2018 sunt in 
suma de 1 milion 2 sute 50 mii lei, reprezentand o crestere de 77% fata de anul precedent, iar in anul 
2019 suma va fi de 1,4 milioane, reprezentand o crestere de 12% fata de anul 2018. Deasemenea dl 
consilier spune ca anul 2019 va fi unul foarte dificil deoarece vor  fi rate plus dobanzi scadente de 
aproximativ 8 milioane lei, reprezentand 32 % din  veniturile interne ale municipalitatii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca la capitolul “subventii” este un total de 31,5 
milioane ron, reprezentand o crestere foarte mare fata de anul precedent, insa in anul 2019 va fi o 
reducere de 90% a acestor subventii, iar acest trend se va pastra pentru urmatorii ani. 
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Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca pentru anii urmatori exista un mare risc pentru 
finantarea investitiilor, mare parte din finantare reprezentand sume externe, respectiv de la bugetul de 
stat. Dl consilier spune ca nu a vazut in buget sume din bani europeni. Tot dl consileir spune ca 
bugetul pentru anul 2018 este unul destul de echilibrat, insa in mare parte realizandu-se prin sustinere 
externa, fiind guvernat de o crestere a cheltuielilor atat pe capitolul materiale cat si pe salarii, aceasta 
crestere fiind acoperita in mod special prin finantare externa. Deasemenea dl consilier Nadrag Gigi 
Gabriel spune ca este ingrijorat pentru ce se va intampla in anii 2019 si 2020 pe fondul scaderii 
drastice a subventiilor, asa cum sunt preconizate la acest moment, asta insemnand ca nu vor mai putea 
fi finantate decat cheltuielile de finantare si va fi foarte dificile sa se finanteze investitiile avand in 
vedere si gradul mare de indatorare. 

Deasemenea dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca trebuie sa se demareze atractia de 
fonduri europene si deasemenea trebuie sa se implementeze un plan de reducere a cheltuielilor de 
functionare, cresterea de 17% fata de anul 2017 fiind una foarte mare. Tot dl consilier Nadrag Gigi 
Gabriel spune ca trebuie incurajat mediul economic prin incurajarea noilor investitori si sa se creasca 
incasarile. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este de acord cu ideile exprimate de dl consilier 
Nadrag Gigi Gabriel, dincolo de demagogia politica si interpretari care sa sperie opinia publica. 
Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca dl Nadrag Gigi Gabriel este un consilier mai nou si 
nu stie evolutia lucrarilor de investitii in municipiu. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca 
atata timp cat au fost la putere cei de dreapta, municipiul Alexandria nu a primit nici un leu de la 
bugetul de stat si s-au facut investitii pe credite, absolut necesare, iar in aceste momente la nivel 
central este un guvern format dintr-o majoritate din care face parte si PSD. Tot dl primar Victor 
Dragusin spune ca au fost luate in considerare proiectele depuse spre finantare. Deasemenea dl primar 
Victor Dragusin intreba de unde vine teama d-lui consilier Nadrag Gigi Gabriel ca in anul 2019 va fi 
doar pentru cheltuieli de functionare si nu se vor putea face investitii, considerand ca aceastea sunt 
doar declaratii demagogice fara dundament, iar cetatenii nu trebuie sa aiba emotii privind echilibrarea 
bugetului. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca incasarile au fost mai mari decat au fost asteptate 
la inceputul anului 2017, iar timpul nu a fost necesar pentru a se cheltui excedentul de 6 milioane lei, 
iar 2 milioane lei au fost investitii care nu au mai putut fi platite datorita procedurilor birocratice, 
respectiv cele de licitatie. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca suspiciunea asupra praduirii 
bugetelor locale, generata in general de partidul actual de opozitie, au dus la generarea unor acte 
normative incalcite. Dl primar Victor Dragusin spune ca bugetul de dezvoltare este comparabil cu cel 
al anilor precedenti. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca sunt credite, precizand ca orice 
institutie sau firma au credite, reprezentand un instrument de lucru, respectiv gradul de indatorare, 
care in momentul de fata este de 18%. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca daca va aparea un 
obiectiv foarte importat este posibil sa se apeleze din nou la un credit, fiind legal un maxim de 30% 
pentru gradul de indatorare, asta insemnand ca nu va fi afectata niciodata functonarea institutiei. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ceprivesc fondurile europene nici o primarie 
dintr-un municipiu resedinta de judet nu are vre-un contract semnat, iar resedintele de judet din 
Romania sunt finantate prin Axa4, axa care a fost deschisa in luna decembrie 2017 si s-au schimbat 
mult ghidurile de finantare fata de perioada premergatoare deschiderii axelor, precizand ca sunt bani 
prinsi in bugetul local pentru redactarea studiilor de fezabilitate, sperand ca in aceasta primavara sa se 
finalizeze si sa se depuna proiectele care se incadreaza, iar in anul 2019 sa se semneze contractele. 
Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca schimbarea modelului de finantare apartine 
guvernului Ciolos care a negociat extrem de pagubos pentru Romania in anul 2016 componentele 
ghidului de finantare pe programul operational regional. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu vroia sa faca o discutie politica in cadrul consiliului 
local, dar exprimarile d-lui consilier Nadrag Gigi Gabriel sunt pur politice, precizand ca sedintele sunt 
inregistrate si va verifica daca cifrele mentionate sunt corecte. Tot dl primar Victor Dragusin doreste 
sa precizeze ca se va incerca atragerea de noi surse externe de finantare, iar in anul 2019, an pe care 
dl consilier il considera unul greu, va fi un portofoliu financiar bun.  
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Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune proiectul de hotarare a fost supus dezbaterii 
publice si nu a fost prezent nici un consilier PNL pentru a lua cuvantul sau a propune modificari. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca nu a avut intentie sa faca declaratii politice si nu a 
folosit nici un termen politic, considerand ca a facut o analiza asupra bugetului si cifrele sunt cele 
prezentate. Deasemenea dl consilier precizeaza ca nu a criticat bugetul, ci a laudat faptul ca s-au 
obtinut mai multe fonduri pentru investiile de anul acesta, dar a exprimat o ingrijorare pentru anii 
viitori in contextul in care scad aceste subventii si nu se vor economisi bani. Tot dl consilier spune ca 
sunt capitole pe care le vor vota si capitole pe care nu le considera bune. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca asteapta sa vada cum va fi votat bugetul, precum si votul 
final al bugetului. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca elementele de panica pe care dl 
consilier a incercat sa le incoculeze cetatenilor, fac parte din mecanismele si din specificul activitatii 
politice a partidului de opozitie. 
 Tot dl presedinte de sedinta, avand in vedere ca din partea comisiilor de specialitate nu au fost 
formulate amendamente si alte propuneri, supune la vot proiectul prezentat de initiator, pe capitole, 
iar in cadrul capitolelor, pe subcapitole, articole, alineate si anexe. 
 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 1 „BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2020” , 
„VENITURI TOTAL”, pe anul 2018 = 121,317.02 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

- „CHELTUIELI-TOTAL” pe anul 2018= 127,981.53 mii lei. 
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca in cadrul acestui capitol sunt subcapitole pe care ar 

dori sa le voteze, cum ar fi investiile, dar sunt altele fata de care nu este de acord si intreaba daca se 
voteaza intregul capitol sau pe supcapitole. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va vota si totalul si pe subcapitole. 
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca ar trebui sa se voteze prima data subcapitolele si 

apoi totalul. 
Dl primar Victor Dragusin intreaba daca cum este corect procedural. 
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca d-nii consilieri vor vota totalul cheltuielilor, pe capitole, 

subcapitole si titluri, urmand sa faca mentiuni unde este cazul, iar acestea vor fi consemnate in 
procesul verbal. 

D-na Haritina Gafencu, director al Directiei Economice spune ca procedura de vot este 
conform legislatiei in vigoare, respectiv Legea finantelor publice. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot totalul cheltuielior si se 
aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, 
Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

In continuare dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 2 - SITUATIA „privind 

aprobarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole, subcapitole paragrafe si titluri al 

municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 ” 
- „TOTAL VENITURI” = 101,375.42 mii lei, din care „Venituri proprii”= 55,962.43 mii 

lei, „Venituri curente”= 69,846.59 mii lei, „Venituri fiscale”= 61,499.59 mii lei. 
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca a avut o intrebare cu privire la gradul de colectare 

la sfarsitul anului 2017 si estimarea  pentru anul 2018. 
Dl Gafencu Haritina, director al Directiei Economice, spune ca nu are datele solicitate in acest 

moment, dar va aduce la cunostinta in sedinta urmatoare. 
  Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu il supune 

la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- SUBCAPITOLUL „VENITURI NEFISCALE” = 8,370.00 mii lei, il supune la vot si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
-SUBCAPITOLUL „SUBVENTII” = 31,528.83 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
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- „TOTAL CHELTUIELI” = 107,810.46 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 14 voturi 
„pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin 
Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).  

-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE”  

-DIN TOTAL CAPITOL - SUBCAPITOLUL „AUTORITATI EXECUTIVE” = 
11,000.55 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

-DIN TOTAL CAPITOL - SUBCAPITOLUL „FOND DE REZERVA BUGETARA LA 

DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE”  = 1,884.80 mii lei si „SERVICII PUBLICE 

COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR”= 976.85 MII LEI, le supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

- CAPITOLUL „TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI” 

= 1,250.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- CAPITOLUL  „ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA”  
-DIN TOTAL CAPITOL : 

-SUBCAPITOLUL ORDINE PUBLICA „POLITIE LOCALA” = 3,426.45.00 mii lei, 
SUBCAPITOLUL „PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR 

(protectie civila nonmilitara)”= 30.70 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
- CAPITOLUL „INVATAMANT” = 33,342.50 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
- CAPITOLUL „SANATATE” =  
-DIN TOTAL CAPITOL – SUBCAPITOLUL „SERVICII DE SANATATE PUBLICA” 

= 2,755.00 mii lei si „ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SANATATII”= 685.00 mii lei, le 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi’ 

- CAPITOLUL „ CULTURA, RECREERE SI RELIGIE”  
-DIN TOTAL CAPITOL: 

-SUBCAPITOLUL „SERVICII CULTURALE” = 1,235.00 mii lei si SUBCAPITOLUL 

„SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE” = 4,395.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-SUBCAPITOLUL „SERVICII RELIGIOASE” = 120.00 mii lei si SUBCAPITOLUL 

„ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI” = 909.43 mii lei, 
le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

- CAPITOLUL „ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 

 DIN TOTAL CAPITOL: 

-SUBCAPITOLUL „ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI” = 
7,186.00 mii lei, SUBCAPITOLUL „ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII”  = 
216.00 mii lei, SUBCAPITOLUL „CRESE” = 971.40 mii lei, le supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-SUBCAPITOLUL „AJUTOR SOCIAL” = 501.00 mii lei, SUBCAPITOLUL 

„CANTINE DE AJUTOR SOCIAL” = 1,614.70 mii lei, SUBCAPITOLUL „ALTE 

CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURAILOR SI ASISTENTEI SOCIALE” = 3,822.00 mii 
lei , le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA”  
-DIN TOTAL CAPITOL: 

-SUBCAPITOLUL „LOCUINTE”= 100.00 mii lei, SUBCAPITOLUL „ILUMINAT 

PUBLIC”= 1,450.00 mii lei, SUBCAPITOLUL „ALTE SERVICII IN DOMENIILE 

LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNALE”= 21,283.68 mii lei, le 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

- CAPITOLUL „PROTECTIA MEDIULUI”  
-DIN TOTAL CAPITOL - SUBCAPITOLUL „SALUBRITATE SI GESTIUNEA 

DESEURILOR” = 1,755.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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- CAPITOLUL „TRANSPORTURI”  
-DIN TOTAL CAPITOL: 

-SUBCAPITOLUL „TRANSPORT IN COMUN” = 285.00 mii lei, SUBCAPITOLUL 

„STRAZI” = 5,746.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 3- SITUATIA privind „aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, SECTIUNEA 

DE FUNCTIONARE”. 
- „VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE-TOTAL” =  69,124.39 mii lei, il   

supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 
Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta 
Claudia);  

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca s-a abtinut la acest capitol deoarece in ceea ce 
priveste cheltuielile cu salariile s-a constat o crestere de 21%, precum si o crestere de 18% privind 
cheltuielile materiale si intreaba de unde au aparut aceste cresteri. 

D-na Haritina Gafencu, director al Directiei Economice spune ca in anul 2017 salariile au 
crescut incepand cu luna iunie, iar in acest an aceleasi salarii sunt pentru un an intreg, iar acesta este 
motivul cresterii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba care este motivul cresterii la capitolul materiale. 
D-na Haritina Gafencu spune ca s-a avut in vedere o crestere mica la facturile de utilitati 

pentru tot anul. 
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca din calculele dansului reiese o suma de 10 mii lei 

pentru o persoana, cheltuieli materiale, iar aceasta reprezinta o suma foarte mare. 
Dl Tabacitu Stefan, administratorul public al municipiului, spune ca in sistemul public nu se 

calculeaza ca in mediul privat, ca o cheltuiala pe persoana, ci cheltuieli ale institutiei. 
-CAPITOLUL „Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 

domeniul patrimoniului personal”= 250 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

-CAPITOLUL „SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT”=29,998.00 mii lei 
si „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale”= 1,000.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITORULUI „IMPOZITE SI TAXE PE CLADIRI”= 6,763.43 mii lei, il supune la 

vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „IMPOZIT SI TAXA PE TEREN”= 3,449.00 mii lei, il supune la vot si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „TAXE JUDICIARE DE TIMPBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU”= 

700.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA 

PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL 

COMUNELOR, ORASELOR, MUNICIPIILOR, SECTOARELOR SI MUNICIPIULUI 

BUCURESTI”= 10,417.16 mii lei si CAPITOLUL „SUME DEFALCATE DIN TAXA PE 

VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE”= 3,467.00 
mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „IMPOZIT PE SPECTACOLE”= 10.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT”= 4,207.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „TAXE SI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENTE SI 

AUTORIZATII DE FUNCTIONARE”= 73.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
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-CAPITOLUL „Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarae utilizarii bunurilor 

sau pe desfasurare de alte activitati”= 1,165.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

-CAPITOLUL „VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIEREI”= 3,290.00 mii lei, 
CAPITOLUL „VENITURI DIN DIVIDENTE”= 45.00 mii lei, CAPITOLUL „ALTE 

VENITURI DIN PROPRIETATE”= 315.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

-CAPITOLUL „VENITURI DIN PRESTARI SERVICII”= 281.00 mii lei, CAPITOLUL 

„CONTRIBUTIA PARINTILOR SAU SUSTINATORILOR LEGALI PENTRU 

INTRETINEREA COPIILOR IN CRESE”= 33.00 mii lei, CAPITOLUL „CONTRIBUTIA 

PERSOANELOR BENEFICIARE ALE CANTINELOR DE AJUTOR SOCIAL”= 11,00 mii lei, 
le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „ALTE VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE 

ACTIVITATI”= 55.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel roaga ca la urmatoarea sedinta, Consiliul local sa primeasca 

un rapot privind cantina de ajutor social, care sa includa cel putin numarul de persoane care au 
beneficiat, media de varsta al persoanelor si costul per persoana. 

-CAPITOLUL „ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE”= 20.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APLICATE 

POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE”= 4,250.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „TAXE SPECIALE”= 50.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU 

FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL”= -4,399.20 mii lei, 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „SUBVENTII PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU 

INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI”= 

130.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-CAPITOLUL „SUBVENTII DIN BUGETUL DE STAT PENRU FINANTAREA 

SANATATII”= 3,440.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-CAPITOLUL „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de 

inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara”= 107.00 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE”: 

-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”= 10,676.55 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

- CAPITOLUL ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE: 

-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”= 2,861.65 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI: 

-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”= 1,250.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA: 

-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”= 3,457.15 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

- CAPITOLUL INVATAMANT: 

-SUBCAPITOLUL „ CHELTUIELI CURENTE”= 6,648.76 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL SANATATE : 
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-SUBCAPITOLUL „ CHELTUIELI CURENTE” = 3,440.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL CULTURA, RECREERE SI RELIGIE: 

-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”= 4,935.50 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA: 

-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE” =  15,179.50 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA: 

-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”= 16,285.28 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL PROTECTIA MEDIULUI: 

-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”= 1,755.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL TRANSPORTURI: 

-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”=  2,635.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr.4 - SITUATIA privind „aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, SECTIUNEA 

DE DEZVOLTARE”: 

- „VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” –TOTAL = 32,251.03 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” = 4,399.20 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „FINANTAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALA” = -27,851.83 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” = 38,686.07  mii lei, 

il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE”= 324,00 mii lei, il 

supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -CAPITOLUL „INVATAMANT”=  26,693.74 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „CULTURA, RECREERE SI RELIGIE”= 1,723.93 mii lei, il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA”= 6,548.40 mii 
lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „TRANSPORTURI” =  3,396.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „EXCEDENT”= -6,435.04 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 5 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 

51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”: 

-TITLUL I: „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 9,526.55 mii lei, -ALINEATUL 

„SALARII DE BAZA”= 9,075.96 mii lei, ALINEATUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 

201.55 mii lei, le supune la vot si se aprobacu unanimitate de voturi. 
-ARTICOLUL „CONTRIBUTII” = 249.04 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi.  
-TITLUL II: „BUNURI SI SERVICII”= 1,065.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 14 

voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu 
Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia) 
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 -ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII”  = 815.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu 
14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu 
Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia);  

-ARTICOLUL „REPARATII CURENTE” = 15.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi;   

-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 10.00 mii 
lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRASNSFERURI” = 5.00 mii lei, il supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE” = 60.00 
mii lei, dl presedinte il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

- ALINEATUL „RECLAMA SI PUBLICITATE”= 90.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-ALINEATUL „ PROTOCOL SI REPREZENTARE”= 25.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi  

-ALINEATUL „ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII”= 45.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 
Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta 
Claudia).  

-ALINEATUL „SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP 

NEINCADRATE”= 85.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”- ARTICOLUL „ACTIVE FIXE”= 324.00 

mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;   
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 6 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anul 2019-2021, CAPITOLUL 

54.02 „Alte servicii publice generale”: 

-TITLUL I „CHELTUILI DE PERSONAL”= 949.65 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

 -ALINEATUL „SALARII DE BAZA”= 896.64 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi;  

-ALINEATUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 24.65 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

-ARTICOLUL „CONTRIBUTII” =28.36 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si 
se aproba cu unanimitate de voturi;  

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”= 27.20 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 14 
voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu 
Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia) 

 -ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” =25.20 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Nadrag Gigi 
Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia); 

-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 1.00 mii lei, 
dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;   

-ARTICOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI” = 0.50 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi ;  

-ARTICOLUL  „ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII” = 0.50 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA 

AUTORITATILOR LOCALE” =  1,884.80 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 
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Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 7 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 

55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”: 

-TITLUL III „DOBANZI” – ARTICOLUL „DOBANZI AFERENTE DATORIEI 

PUBLICE INTERNE DIRECTE” = 1,250.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi;   

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 8 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 

61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”: 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 3,141.95 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

 – ARTICOLUL „SALARII DE BAZA”  = 2,409.25 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „NORMA DE HRANA” =584.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 73.95 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- ARTICOLUL „CONTRIBUTII” =74.75 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si 
se aproba cu unanimitate de voturi; 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”= 315.20 mii leil, il supune la vot si se aproba cu 14 
voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu 
Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia) 

 -ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” = 179.60 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 
Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta 
Claudia);   

-ALINEATUL „MEDICAMENTE” =0.60 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot 
si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ALINEATUL „UNIFORME SI ECHIPAMENT” =52.50 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ALINEATUL „ALTE OBIECTE DE INVENTAR”= 9.00 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „DEPLASARI,DETASARI, TRANSFERURI” =0.50 mii lei, dl presedinte 
de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „PROTECTIA MUNCII” = 13.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII” = 60.00 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 9 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexanria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 

65.02 „INVATAMANT”: 

 -CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ALEXANDRIA” 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 3.60 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 120.39 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 ALEXANDRIA” 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”=2.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 153.50 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 8.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 105.39 mii lei, TITLUL III „ACTIVE NEFINANCIARE”= 40.00, le supune la vot 
si se aproba cu unanimitat ede voturi. 
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 -CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGA” 

ALEXANDRIA 

 -TITLUL I „BUNURI SI SERVICII”= 187.49 mii lei, TITLUL II „ASISTENTA 

SOCIALA”= 27.49 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 5.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 450.40 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 20.70 mii lei, TITLUL X 

„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 110.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 -CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 7.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 496.78 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 15.93 mii lei, TITLUL X 

„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 130.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 -CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU COLFESCU” 

ALEXANDRIA 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 12.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 181.79 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 99.00 mii lei, TITLUL X 

„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 55.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 - CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ALEXANDRIA 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 1.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 239.48 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 37.50 mii lei, TITLUL X 

„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 85.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 -CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 ALEXANDRIA 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 11.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 178.88 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 198.00 mii lei, TITLUL X 

„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 50.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
 -CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ALEXANDRIA” 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 3.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 256.40 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 124.60 mii lei, TITLUL X 

„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 80.00 mii lei, TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 

5.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - CAPITOLUL „LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” ALEXANDRIA” 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 7.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 432.06 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 21.38 mii lei, TITLUL X 

„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 35.00 mii lei, TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 

150.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -CAPITOLUL „COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

ALEXANDRIA 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 9.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 478.58 mii lei, TITLUL X ALTE CHELTUIELI-BURSE= 130.00 mii lei, le supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -CAPITOLUL „COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU DIMITRIE GHICA” 

ALEXANDRIA  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 3.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 434.27 mii lei, TITLUL C „ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 85.00 mii lei, 
TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 400.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
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 -CAPITOLUL „LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” ALEXANDRIA  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 5.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 305.96 mii lei, TITLULIX „ASISTENTA SOCIALA”= 24.43 mii lei, TITLUL X 

„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 70.00 mii lei, TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 

108.50 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de  voturi. 
 -CAPITOLUL „LICEUL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA” 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 4.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 463.24 mii lei, TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 130.00 mii lei, le 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
 -CAPITOLUL „LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA”  
 -TITLUL I „ CHELTUIELI DE PERSONAL”= 12.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI 

SERVICII”= 352.46 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 21.53 mii lei, TITLUL X 

„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 40.00 mii lei, TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 

19.00 mii lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - CAPITOLUL „SCOAL POSTLICEALA SANITARA ALEXANDRIA”  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”= 94.09 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
 -CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI”  

-TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA” =34.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 10- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 

66.02 „Sanatate”: 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 3,278.00 mii lei, din care, 
ARTICOLUL„SALARII DE BAZA”  = 3,131.30 mii lei, ARTICOLUL „VOUCHERE DE 

VACANTA”= 52.00 mii lei, ARTICOLUL „CONTRIBUTII”=  94.00 mii lei, dl presedinte de 
sedinta le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”= 162.00 mii lei, din care ARTICOLUL „BUNURI 

SI SERVICII” = 41.00 mii lei, ALINEATUL „MEDICAMENTE” = 13.00 mii lei, ALINEATUL 

„MATERIALE SANITARE”= 50.00 mii lei, ALINEATUL „DEZINFECTANTI”= 14.00 mii lei, 
ALINEATUL „LENJERIE SI ACCESORII DE PAT” = 2.00 mii lei, ALINEATUL „ALTE 

OBIECTE DE INVENTAR”= 10.00 mii lei, ALINEATUL „PROTECTIA MUNCII”= 2.00 mii 
lei, le supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -ALINEATUL „ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII”= 10.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta da citirie Anexei nr. 11- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimarii pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 

67.02 „Cultura , recreere si religie”: 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 2,941.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Nadrag Gigi 
Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia);   

-TITLUL VII „ALTE TRANSFERURI” =1,994.50 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;   

-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” = 1,723.93 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 12 privind aprobarea bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 68.02 

„Asigurari si asistenta sociala”: 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 12,155.00 mii lei din care ALINEATUL 

„SALARII DE BAZA” = 11,368.30 mii lei, ALINEATUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 
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373.00 mii lei, ARTICOLUL „CONTRIBUTII” = 410.70 mii lei, dl presedinte de sedinta le supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”= 2,075.50 mii lei, din care ARTICOLUL 

„BUNURI SI SERVICII”  = 379.70 mii lei, ARTICOLUL „REPARATII CURENTE” = 35.00 
mii lei, ALINEATUL „HRANA PENTRU OAMENI” = 1,547.10 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;    

-ARTICOLUL „MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE” = 28.20 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 20.00 mii 
lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE” = 1.00 mii 
lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ALINEATUL „ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII” = 45.70 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-TITLUL VIII „ASISTENTA SOCIALA”= 901.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 -ARTICOLUL „SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP 

NEINCADRATE”= 48.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 13 SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 

70.02 „Locuinte ,servicii si dezvoltare publica”: 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 7,339.55 mii lei, din care ALINEATUL 

„SALARII DE BAZA” = 6,824.20 mii lei, ALINEATUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 

259.55 mii lei, ARTICOLUL „CONTRIBUTII” = 255.80 mii lei, dl presedinte de sedinta le supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”= 4,627.00 mii lei, din care ARTICOLUL 

„BUNURI SI SERVICII” = 2,275.00 mii lei, ARTICOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA” 

= 25.00 mii lei, ARTICOLUL „PROTECTIA MUNCII” = 100.00 mii lei, ALINEATUL „ALTE 

CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII”=  2,227.00 mii lei, dl presedinte de sedinta le supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-TITLUL IV „SUBVENTII”=  100.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

- ARTICOLUL „TRANSFERURI INTERNE”= 128.73 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP 

NEINCADRATE”=  50.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-TITLUL XVI „RAMBURSARI CREDITE”=  4,040.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 

supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”-ARTICOLUL „ACTIVE FIXE”= 7,095.70 

mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-
nii consilieri Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut si Modrigala Constanta Claudia); 

-TITLUL XIV „ACTIVE FINANCIARE”=  6,298.40 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-TITLUL XIV „ACTIVE FINANCIARE”= 250.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 14- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 

74.02 „Protectia mediului”: 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 1,755.00 mii lei, dl presedinte il; supune la vot si 
se aproba cu unanimitate de voturi;  
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Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 15- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, CAPITOLUL 

84.02 „Transporturi”: 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 2,350.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Nadrag Gigi 
Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia); 

-TITLUL IV „SUBVENTII” = 285.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” = 3,396.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 16 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

creditelor interne si externe pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021: 

- SURSA FINANTARE - TOTAL = 18,324.62 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi;   

-ARTICOLUL „SUME AFERENTE CREDITELOR INTERNE” = 18,324.62 mii lei dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

- „TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE” = 18,324.62 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

In continuare dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 17 – SITUATIA privind 

aprobarea bugetului creditelor interne si externe pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-

2021, Capitolul 70.07 „Locuinte si dezvoltare publica”:  

-TITLUL XIII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 2,423.80 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citirie Anexei nr. 18 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

creditelor interne si externe pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021, Capitolul 84.07 

„Transporturi”: 

-TITLUL XIII „ACTIVE NEFINANCIARE” = 15,900.82 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 19 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 

2018 si estimari pentru anii 2019-2021: 

-TOTAL VENITURI= 1.556,98 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba 
cu unanimitate de voturi; 

-TOTAL CHELTUIELI= 1.786,45 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 20 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 

2018 si estimari pentru anii 2019-2021, sectiunea de functionare: 

-CAPITOLUL „VENITURI DIN PROPRIETATE”= 178.70 mii lei, dl presedinte il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI”=  
1,304.28 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „DIVERSE VENITURI”= 74.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU 

FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL”=  -22.00 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „INVATAMANT”=  1,764.45 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR”= 713.83 mii lei, dl 
presedinte il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
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-ARTICOLUL „INVATAMANT SECUNDAR”=  970.62 mii lei, dl presedinte il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „INVATAMANT POSTLICEAL”= 80.00 mii lei, dl presedinte il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-TITLUL VII „REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT”= -229.47 mii lei, dl presedinte il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 21 – SITUATIA privins aprobarea bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 

2018 si estimari pentru anii 2019-2021, Sectiunea de dezvoltare: 

-ARTICOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE”= 22.00 mii 
lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL “INVATAMANT”, din total capitol ARTICOLUL “INVATAMANT 

SECUNDAR”= 22.00 mii lei, dl presedinte il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 22 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 si estimari 

pentru anii 2019-2021, Capitolul 65.10 „Invatamant”: 

-SECTIUNEA DE FUNCTIONARE; 
-CAPITOLUL „BUNURI SI SERVICII”=  1,761.45 mii lei, dl presedinte il supune la vot si 

se aproba cu unanimitate de voturi; 
-TITLUL XI „ALTE CHELTUIELI” – CAPITOLUL „BURSE”= 3.00 mii lei, dl 

presedinte il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 22.00 mii lei, dl presedinte il supune la vot si 

se aproba cu unanimitate de voturi; 
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 23 privind aprobarea bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021: 

-TOTAL VENITURI 

-CAPITOLUL „Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor cu 

finantare nerambursabila”= 60.00 mii lei, dl presedinte il supune la vot si se aproba cu unanimitate 
de voturi; 

-TOTAL CHELTUIELI 

-CAPITOLUL „INVATAMANT SECUNDAR”= 60.00 mii lei, dl presedinte il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 24 privind aprobarea bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 – Sectiunea de 

dezvoltare: 

-VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE= 60.00 mii lei, dl presedinte o supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE= 60.00 mii lei, dl presedinte de 
sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 25 privind aprobarea bugetului institutiilor 

publice finantate partial sau integral din venituri proprii pe anul 2018 si estimari pentru anii 

2019-2021, Capitolul 65.08 „Invatamamnt”: 

-TITLUL VII „ALTE TRANSFERURI”- CAPITOLUL „PROGRAME 

COMUNITARE”= 60.00 mii lei, dl presedinte il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;   
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 26 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2016”-LISTA a obiectivelor de investitii pe 

anul 2018 cu finantare partiala sau integrala din bugetul local: 

-TOTAL= 56,760.69 mii lei, din care CREDIT CEC=15,900.82 mii lei, Credit 
Trezorerie=2,423.80 mii lei, Excedent 6,435.04 mii lei, de la bugetul local=4,149.20 mii lei, 
Transferuri de la Bugetul de Stat= 27,851.83 mii lei, dl presedinte le supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 
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-CAPITOLUL „LUCRARI IN CONTINUARE”= 24,469.22 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „LUCRARI NOI”= 28,506.27 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII”= 

3,785.20 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE”= 324.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi; 
-CAPITOLUL „INVATAMANT”= 26,693.74 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi; 
-CAPITOLUL „CULTURA, RECREERE SI RELIGIE”= 1,723.93 mii lei, il supune la 

vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-CAPITOLUL „SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE”= 8,722.20 

mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-CAPITOLUL „TRANSPORTURI”= 19,296.82 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 

unaimitate de voturi; 
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 27 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2018”, cap.51 „Autoritati publice si actiuni 

externe: 

- TOTAL = 324.000,00 mii lei, dl presedinte il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 28 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2018”, cap.65 „Invatamant”: 

-TOTAL= 1.179.600,00  mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 29 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2018”, cap. 67 „Cultura, recreere si religie”: 

-TOTAL=320.500,00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 30 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2018”, cap.70.02 „Servicii si dezvoltare 

publica”: 

-TOTAL =1,059,100.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu  
unanimitate de voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 31 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2018”, cap.84 „Transporturi”: 

-TOTAL =902,000.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi;   

Dl presedinte de sedinta da cititre Anexei nr. 32 „Numarul de personal si fondul salariilor 

de baza pentru anul 2018”: 

-MUNICIPIUL ALEXANDRIA= nr posturi:142, fond aferent salariilor de baza: 9.075,96  
mii lei, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI= nr posturi:17, 
fond aferent salariilor de baza: 896,64 mii lei, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC= nr 
posturi: 175, fond aferent salariilor de baza: 6824,20 mii lei, POLITIA LOCALA= nr posturi:51, 
fond aferent salariilor de baza: 2.409,25 mii lei, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 

SOCIALA= 313, fond aferent salariilor de baza: 11.368,30 mii lei, le supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel roaga ca la urmatoarae sedinta de consiliu sa se prezinte o 
medie a salariului net pe fiecare din institutiile nominalizate mai sus si de asemenea cat reprezinta 
sporurile in total la fiecare institutie, in anexa fiind prezentate doar salariile de baza. 
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Dl Tabacitu Stefan , administratorul public al municipiului spune ca nu mai sunt sporuri 
incluse in salarii, cele prezentate fiind salariile brute. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca in acest caz, in anexa ar fi trebuit numite „salarii 
brute de baza”. Tot dl consilier solicita o lista o anexa cu functiile si salariul functiilor. 

D-na Haritina Gafencu, director al Directiei Economice spune ca acestea au fost aprobate prin 
HCL, hotarare care se regaseste si pe site-ul institutiei. 

Dl Tabacitu Stefan, administratorul public al municipiului spune ca se va face o copie a 
hotararii respective pentru dl consilier. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetulu General 
al Municipiului Alexandria pe anul 2018. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind Aprobarea Bugetului 
General al Municipiului Alexandria pe anul 2018 si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-
nii consilieri Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor 
si Modrigala Constanta Claudia); 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 
 

 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                              Ilie Sorin Gabriel                                                                 Jr. Iulian Purcaru  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



18 
 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA 
Nr. 3691 din 16.02.2018 
 
 
 
           VIZAT, 
                  SECRETAR 
               Jr. Purcaru Iulian 
 
 
 
 

 
PROCES VERBAL 

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

din 14.02.2018 
 

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

Alexandria,  am  procedat  azi, 16.02.2018, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  14.02.2018,  la  tabla  de afisaj a 

institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  CONSILIER,                                                                             CONSILIER, 
   
               Plosceanu Cristian                                                                           Ene Paulica  
 
 
 
 
 
 
 
 


