JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 18 iunie 2018, orele 11,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 15 (cincisprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul
local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Streinu Marius, Grigore Nicusor, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala Constanta Claudia.
Dl. presedinte de sedinta Gica Anghel 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 Gica Anghel intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al
sedintei din 21 mai 2018, si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu
13 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu si Titirisca Florin Nicusor..
In continuare, dl. presedinte de sedinta, dl Gica Anghel, da cuvantul d-lui. Primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1241 din 15 iuni 2018 si prin adresa nr. 13114 din aceeasi data,
a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
Dl primar Victor Dragusin precizeaza ca necesitatea acestei sedinte extraordinare a aparut
deoarece sunt cateva modificari la legea sportului si cluburile sportive care activeaza in campionate
nationale trebuie sa isi manifeste inscrierea in divizia respectiva pana la sfarsitul lunii iunie.
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria,
Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de organizare si functionare;
-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, 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 la aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, Organigramei,
Statului de Functii si a Regulamentului de organizare si functionare, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a inteles situatia de urgenta pentru acest proiect
de hotarare, dar doreste sa precizeze ca prin acest proiect spera sa nu afecteze entitatile private. Tot dl
consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca toti copii si sportivi din municipiu trebuie sa reprezinte
acet municipiu, iar prin infiintarea acestui Club Sportiv Municipal este posibil sa nu mai existe
finantare pentru cluburile private, astfel cluburile private isi vor inceta activitatea. Dl consilier
Titirisca Florin Nicusor spune ca va vota acest proiect, dar sunt cateva semne de intrebare in ceea ce
priveste viitorul cluburilor sportive, legea sportului fiind de asemenea usor neclara. De asemenea dl
consilier spera ca se va putea finanta in continuare si celelalte cluburi sportive.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nici pana in acest moment nu au fost finantate cluburi
care actioneaza in acelasi campionat, sau categorii de varsta. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca
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nu a existat problema de a nu finanta vre-un club sportiv, cu exceptia unui singur caz in urma cu doi
ani cand au fost doua echipe inscrise in divizia A si a trebuit sa se insecrie la concursul pe proiecte.
De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca sunt multe semne de intrebare in ceea ce priveste
legislatia in vigoare si este posibil sa mai apara modificari sau imbunatatiri. Tot dl primar spune ca sau purtat discutii cu entitatile private, presedinti si antrenori, iar acestea si-au manifestat interesul fata
de acest proiect. Dl primar Victor Dragusin spuen ca au fost modificari anuale la legea sportului si cu
siguranta aceasta se va imbunatati.
Dl consilier Florea Laurentiu spune ca trebuie gasita o modalitate de a fi platiti antrenorii in
urma performantelor sportive.
Dl primar Victor Dragusin spune ca acest lucru va fi sigur, deoarece legea sportului a lamurit
clar aceste aspecte, respectiv contractele de activitate sportiva.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Gica Anghel

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA
Nr. 13292 din 19.06.2018

VIZAT,
SECRETAR
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 18.06.2018

Subsemnatii,

Plosceanu Cristian si Ene Paulica ,

salariati la Primaria municipiului

Alexandria, am procedat azi, 19.06.2018, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 18.06.2018, la tabla de afisaj a
institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Ene Paulica
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