
1 

 

    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 17 august 2017, 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 20 (douazeci) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absent nemotivat dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru.  

 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila 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, 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. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 31 

august 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru intra in sala de sedinta pentru a participa la lucrarile 

sedintei. 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2068 din 10 august 2017 si prin adresa nr. 21883 din 11 august 

2017, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

30.06.2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. 587; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand  

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, zona bl. B6; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local 

a unui teren din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare locala 2014-2020(2023) a 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de mobilitate Urbana a municipiului 

Alexandria;  

-Proiect de hotararare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „REALIZARE 

PARC INDUSTRIAL” municipiul Alexandria, DN 6 (E70), nr. cad. 23653, nr. cf. 23656; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „ZONA DE 
LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM MIC DE INALTIME (maxim P+2E+M) SI PARCELARE 

TEREN” municipiul Alexandria, sos. Turnu Magurele nr. 4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de personal, organigramei, statului de 

functii si a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria; 

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

municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari; 
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Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarare: 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 219/31.07.2017 

privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei 

ocupationale “administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciului Public de Interes 

Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria; 

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

2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului 
Alexanria. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin 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 executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2017, 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Modrigala Constanta Claudia, 

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

 

                                                                         x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. 587, 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand  domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, zona bl. B6, 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 

 

In continuare, dl 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 bun apartinand domeniului public de interes local a unui teren din 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.     
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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 Strategiei de dezvoltare locala 2014-2020(2023) a municipiului 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 Planului de mobilitate Urbana a municipiului 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 

 

In continuare, 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 Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „REALIZARE PARC INDUSTRIAL” municipiul 

Alexandria, DN 6 (E70), nr. cad. 23656, nr. cf. 23656, 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 

 

In continuare, 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 Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM 

MIC DE INALTIME (maxim P+2E+M) SI PARCELARE TEREN” municipiul Alexandria, sos. Turnu 

Magurele nr. 4, 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 numarului de personal, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de 

organizare si functionare al Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 

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 17 voturi 

„pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Modrigala Constanta Claudia, 

Grigore Nicusor si Nadrag Gigig Gabriel) 
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x 

x  x 

 

In continuare, dl 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 luni, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei 
luni pe dl consilier Florea Voicila. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

    

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl 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 H.C.L. nr. 219/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza 

aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale “administratie”, utilizate in 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Directiei de Evidenta a 

Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciului Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta 

Sociala 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 

 

In continuare, dl 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. 37 din 16 septembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Alexanria, 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 

 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
- Tabelul nominal nr. 9458 din 07.08.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015.  

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

- Tabelul nominal nr. 9455/07.08.2017 al DGAS 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 septembrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Tabelul nominal nr. 9460 din 07.08.2017 al DGAS 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 septembrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015; 

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

-Tabelul nominal nr. 9459/07.08.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015; 

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

- Tabelul nominal nr. 9456 din 07.08.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 
pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna 

septembrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 9457 din 07.08.2017 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna septembrie 

2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

 -Adresa nr. 2362/10.08.2017 a UAT Magura, prin care solicita un „Acord de principiu” pentru 

efectuarea Studiului geotehnic si Ridicare topografica pentru reteaua de aductiune care va fi realizata 

pe drumurile de exploatare din domeniul public al UAT Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot 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, 

                                    Consilier,           

                                 Florea Voicila                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 22304 din 21.08.2017 

 

 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 

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

din 17.08.2017 

 

 

 

 Subsemnatii, Chesnoiu Postumia si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi 21.08.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  17.08.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   DIRECTOR EXECUTIV,                                                    INSPECTOR, 

   

                           Baicu Rodica                                                               Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 
 


