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    JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

PROCES  VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 15 iulie 2021, orele 16,00, în ședința extraordinară a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în 

prezenta a 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 

fiind absenți d-nii consilieri Ștefan Florin, Streinu Marius și Stancu Iuliana. 

 D-na presedinte de ședință Ioana Panagoreț arată că sunt întrunite 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 

înlocuitorul Secretarului General al municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Mocanu Daniel 

Marian și secretariatul tehnic. 

 Au fost invitate persoane ce au tangență cu probleme de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic și 

reprezentanți mass-media. 

 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Panagoreț Ioana, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Drăgușin, cel care, prin dispozitia nr. 1186 din 12 iulie 2021 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 16934 din aceeasi data a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici 

urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții “Reducerea emisiilor de carbon în 

Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”. 

-Petitii si interpelari;  

D-na președinte de ședință precizează că proiectul de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi a 

primit avizele favorabile din parte comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta 

supune la vot proiectul ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 D-na președinte de ședință roagă colegii consilieri care au un interes patrimonial în ceea ce 

privește adoptarea proiectului de hotărâre aflat pe proiectul ordinii de zi, să de clare acest lucru și să nu 

participe la votarea respectivului proiect de hotărâre. 

 Se intra in ordinea de zi și d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici urmare a elaborării Proiectului Tehnic 

pentru obiectivul de investiții “Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea 

unui transport public ecologic”, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă cum a fost selectată societatea URBANSCOP 

pentru redactarea acestui deviz. 

 D-na Claudia Pârjolea, șef birou Birou Investiții Fonduri cu Finanțare Externă prezintă 

procedura de organizare de licitație și etapele privind procedurile derulate până la semnarea 

contractului de finanțare.  

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă acest contract a fost semnat prin atribuire 

directă. 

 D-na Claudia Pârjolea spune că acest contract a fost semnat în urma unei licitații, precizând că 

valoarea a fost destul de mare. 

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă cât timp a durat elaborarea acestui deviz. 

 D-na Claudia Pârjolea prezintă clauzele cuprinse în contractul de prestări servicii, precizând că 

a fost prevăzută o perioadă de 5 luni elaborarea. 
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 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că s-a documentat referitor la această societate, 

considerând că referințele referitoare la această societate nu sunt grozave și dă citire unor articole de 

presă referitoare la această societate. 

 D-na președinte de ședință spune că astfel de discuții puteau avea loc în cadrul ședințelor pe 

comisii de specialitate. 

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este dreptul dânsului și al oricărui consilier să 

vorbească în plenul unei ședințe. 

 Dl primar Victor Drăgușin spune că nu a înțeles ce sugerează dl consilier prin prezentările 

făcute. Tot dl primar spune că dl consileir gestionează în calitate de ordonator de credite o instituție 

publică și întreabă dacă a organizat o licitație publică. 

 Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a organizat, dar nu licitații mari. 

 Dl primar Victor Drăgușin îl întreabă pe dl consilier Vecu Mihai, în calitate de director al 

Direcției Silvic dacă a organizat licitații. 

 Dl consilier Vecu Mihai spune că a organizat licitații. 

 Dl primar Victor Drăgușin întreabă cum poate fi refuzat un ofertant în condițiile în care 

licitațiile se susțin on-line, electronic. Tot dl primar precizează ca nu cunoaște pe nimeni din cadrul 

acestei societăți. Deasemenea dl primar informează că în momentul în care refuzi un ofertant riști să fi 

anchetat penal pentru abuz de putere. Tot dl primar Victor Drăgușin spune că în ceea ce privește 

licitațiile este transparență maximă datorită sistemului electronic SEAP și invită oricare consilier să 

participe la licitații dacă au vre-o urmă de îndoială. 

 Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată și se aprobă cu 15 voturi “pentru” și 1 “abținere ” (dl consilier Bulumac Florin 

Gabriel). 

* 

*                        * 

 

 Laurmătorul punct, d-na președinte de ședință prezintă Rectificarea cu privire la art. 1 din HCL 

nr. 172/28 iunie 2021 privind repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită prin 

Agenția Națională pentru Locuințe nr. 8, situată în blocul P9, str. Sos. Tr. Măgurele. Nr. 1 A rămasă 

disponibilă în municipiul Alexandria, o supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

* 

*                        * 
 

 În continuare, d-na președinte de ședință prezintă Rectificare privind îndreptarea erorii 

materiale înscrisă în Punctul de Vedere nr. 15951/27,07,2018 privind preluarea contractelor de 

închiriere pentru amplasamentele închiriate de la Municipiul Alexandria profil de activitate – comerț 

carne și produse din carne, respectiv comerț carne și produse din carne, lapte și produse din lapte, de la 

SC Ferma Salcia SA la SC Nutrelor Group SA, administor fiind tot domnul Tianu Gabriel, precum și în 

actele adiționale încheiate ulterior acestuia: Act adițional nr. 19955/18,09,2018, Act adițional nr. 

26042/14,11,2018, Act adițional nr. 7168/23,03,2021, cu privire la obiectul contrctului de închiriere nr. 

17851/20,08,2013, îl supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru” și 1 “abținere” (dl consilier 

Bulumac Florin Gabriel). 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

                      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             SECRETAR GENERAL, 

                                    Consilier,           

                               Panagoreț Ioana                                                             Alexandru Răzvan Ceciu 
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                   JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 17472 din 16.07.2021 

           VIZAT 

                      SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 15.07.2021 

 

 

 

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

astazi 16.07.2021, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  15.07.2021,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             SEF BIROU,                     

   

                           Plosceanu Cristian                                              

                   

 

 

 

 

 

 


