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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 21 mai 2018, 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  19 

(nouasprezece) din totalul de 21 (doua zeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti d-nii 
consilieri Titirisca Florin Nicusor si Din Nelu.  

 Dl. presedinte de sedinta Doncea Bogdan Alin 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 27 

aprilie 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca in sedinta trecuta a solicitat un punct de vedere din 

partea SC PIETE SI TARGURI SRL privind speta discutata cu reprezentanti ai comerciantilor si 

producatorilor din piata. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca la urmatoarea sedinta se va prezenta un punct de vedere in 

acest sens. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Doncea Bogdan Alin, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1082 din 14 mai 2018 si prin adresa nr. 10953 din 15 mai 2018, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

31.03.2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobara Regulamentului de Organizare si Functionare al 

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea tarifelor pentru lucrarile de 

proiectare elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea listei lucrarilor de proiectare care 

urmeaza a fi elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria in anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea 

contractului de achizitie publica pentru stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii 

“Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele - incinta fostei U.M. in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile de 

capital necesare realizarii obiectivului de investitii “Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu 

Magurele – incinta fostei U.M. in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului social Cantina de ajutor social Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitati prin asistent personal; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea “Regulamentului de administrare si utilizare 

biciclete electrice” al serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public; 

 -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 Dunării, zona bloc F3; 
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 -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 Bucuresti, zona bloc 222; 

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

domeniului privat de interes local al mun. Alexandria, situat in str. Dunării, zona bloc M4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 21, situată in blocul 

S4, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.15, situată in blocul 

S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 1, situata in blocul 
F,  str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de 

stat al municipiului Alexandria, in vederea vanzarii prin licitatie publica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan avand numarul cadastral 25529, situat in DJ 

504, Alexandria – Cernetu; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, 

a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 

31.12.2017 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar 

la data de 31.12.2017 la S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, 

a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 

31.12.2017 la S.C. Transloc Prest S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-
contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar 

la data de 31.12.2017 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar 

la data de 31.12.2017 la S.C. Termic Calor Serv S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar 

la data de 31.12.2017 la S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar 

la data de 31.12.2017 la S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L.; 

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

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari; 

 Dl primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 
hotarare : 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea tarifelor pentru lucrarile de 

proiectare elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria; 

 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de 

organizare a adunarilor publice din municipiul  Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 48 din 28 februarie 2018 

privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai 

Consiliului Local al municipiului Alexandria, pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie 

al SC APA SERV SA Alexandria, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 

local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiilor la ADI „Teleormanul”, pentru a 

aproba modificarea preturilor/tarifelor la apa potabila si canalizare pentru intreaga arie de operare de 
catre SC APA SERV SA; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr 276 din 28 septembrie 2017 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul 

scolar 2017-2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 16/16.01.2018 privind 

declararea ca bun apartinand domeniului public de interes locala al municipiului Alexandria, a unui 

teren situat in DJ 504, Alexandria-Laceni, zona statiei Magura; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actului aditional la acordul de parteneriat nr. 376 din 

data de 15.06.2017, incheiat intre Municipiul Alexandria si Asociatia Romana pentru Industrie 

Electronica si Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia, in cadrul proiectului “RETEAUA DE 

BICICLETE ELECTRICE”;   

 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.   
 Dl primar Victor Dragusin roaga sa se transmita la SC PIETE SI TARGURI SRL interpelarea 

reprezentantelor de la piata facuta in sedinta trecuta si in sedinta urmatoare sa se prezinte un punct de 

vedere. 

  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 31.03.2018, 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 

consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).   

 

                                                                      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 

aprobara Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al Primarului 

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. 
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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 

modificarea si completarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de SC Primalex 

Proiect Tel SRL Alexandria in anul 2018, 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin 
Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).    

          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 devizului general actualizat dupa incheierea contractului de achizitie publica 

pentru stabilirea valorii de finantare a obiectivului de investitii “Infrastructura si utilitati pe Soseaua 

Turnu Magurele - incinta fostei U.M. in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

                                                                       x  

x  x 

 

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 devizului general actualizat privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de 
investitii “Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in municipiul 

Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 

sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 

de voturi.  

x 

x  x 

 

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 Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social Cantina de ajutor social 

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 Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului social furnizat la 

domiciliu pentru persoanele adulte cu dizabilitati prin asistent personal, 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 “Regulamentului de administrare si utilizare biciclete electrice” al serviciului 

public de interes local Administratia Domeniului Public, 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 

inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Dunării, zona bloc F3, 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 

inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bloc 222, 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 

inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al mun. 

Alexandria, situat in str. Dunării, zona bloc M4, 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 vânzării in rate a locuinței nr. 21, situată in blocul S4, sc.A, str. Dunării din 

municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 
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luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”. 
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 
   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 vânzării in rate a locuinței nr.15, situată in blocul S1, sc.B, str. Dunării din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

                                                                      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 schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 1, situata in blocul F,  str. Ion Creanga, municipiul 

Alexandria, din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria, in 

vederea vanzarii prin licitatie publica, 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 

repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru 
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Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii.    

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

                                                                      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 trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a 

unui teren intravilan avand numarul cadastral 25529, situat in DJ 504, Alexandria – Cernetu, 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 Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului 

de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Serviciul Sanitar 

Veterinar S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca urmeaza un numar de hotarari cu acelasi obiect de 

activitate si doreste sa faca cateva consideratii generale. Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel doreste sa 

stie daca au aparut modificari in ceea ce priveste societatea de transport in comun, avand in vedere ca 

intr-o sedinta precedenta s-a luat in discutie oprierea transportului pe anumite rute. 

D-na Matei Dumitra, director economic la SC TRANSLOC PREST SRL spune ca nu s-a sistat 

nici o ruta, iar cand se va lua o decizie in acest sens se va anunta din timp. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost anuntat Consiliul Judetean Teleorman in acest sens si 
se va comunica momentul in care acesta va fi pregatit sa preia rutele respective. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca printre societatile auditate sunt pierderi si intreaba 

daca pentru anul urmator sunt planuri pentru eficientizare, iar daca sunt, cand vor fi prezentate 

Consiliului local. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acestea vor fi prezentate la sedinta urmatoare. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca in incheierea fiecarui raport de audit se mentioneaza 

„in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare 

individuale pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2017 cu privire la solicitarea … nu am 
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identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ” si intreaba 

daca asta inseamna ca pot exista informatii eronate in rapoarte. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba la societatea se precizeaza astfel. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca la toate societatile se incheie astfel rapoartele 

financiare, considerand ca este foarte ambigua. 

Dl Neacsu Ionut, director la SC TERMIC CALOR SERV SRL considera ca este o formulare 

standard a auditorilor. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca exista posibilitatea existentei unor erori. 

D-na Matei Dumitra, director economic la SC TRANSLOC PREST SRL spune ca nu sunt erori 
deoarece in raportul de gestiune al administratorilor se regasesc datele reale din bilant, iar bilantul nu 

are cum sa contina erori deoarece prin programul de validare al bilantului nu pot exista erori, bilantul 
fiind intocmit in baza balantei de verificare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in preambul sunt explicitate toate elementele verificate in 

raportul de audit, iar in final probabil e o formulare standard. 

 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. 

     

                                                                      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 Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a 

Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Primalex 

Proiect Tel S.R.L., 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 Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului 

de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Transloc Prest 

S.R.L., 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 Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a 

Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., 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 20 voturi „pentru”. 
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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 

aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului 

de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Termic Calor Serv 

S.R.L., 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 Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a 

Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Piete si 

Targuri Alexandria S.R.L., 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 Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului 

de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2017 la S.C. Administratia 
Strazilor Constructii Edilitare S.R.L., 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 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 al 

Consiliului local pentru urmatoarele trei luni. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru peresedinte de sedinta pe dl consilier Anghel Gica. 

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

Florea Voicila 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 

reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul  

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 
din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.                                                                      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 modificarea si completarea HCL nr. 48 din 28 februarie 2018 privind aprobarea tarifelor 

pentru lucrarile de proiectare elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca sunt cresteri de tarife si daca da, care este 

motivul care a generat cresteri. 

Dl Gafencu Constantin, director la SC Primalex Proiect Tel SRL spune ca nu este nici o crestere 

de tarife, dar prin lista lucrarilor au fost aprobate doua noi lucrari si pentru aceste trebuie aprobate 

tarife, insemnand ca in prezenta hotarare doar se adauga doua noi pozitii fara a se modifica vre-un tarif. 
 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 

prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Consiliului Local al municipiului Alexandria, 

pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie al SC APA SERV SA Alexandria, pana la 

finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

                                                                      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 acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria 

in Adunarea Generala a Asociatiilor la ADI „Teleormanul”, pentru a aproba modificarea 
preturilor/tarifelor la apa potabila si canalizare pentru intreaga arie de operare de catre SC APA SERV 

SA, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

   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 276 din 28 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentantilor 

Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2017-2018, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 
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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 inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje, 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 si completarea HCL nr. 16/16.01.2018 privind declararea ca bun apartinand domeniului 

public de interes locala al municipiului Alexandria, a unui teren situat in DJ 504, Alexandria-Laceni, 

zona statiei Magura, 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 actului aditional la acordul de parteneriat nr. 376 din data de 15.06.2017, incheiat 

intre Municipiul Alexandria si Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software, Filiala 
Oltenia – ARIES Oltenia, in cadrul proiectului “RETEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”, 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. 6160 din 14.05.2018 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2018, 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. 6159/14.05.2018 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 iunie 2018, 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. 6154 din 14.05.2018 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 iunie 2018, 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. 6157/14.05.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2018, 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. 6156 din 14.05.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna 

iunie 2018, 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. 6155 din 14.05.2018 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 iunie 2018, 

conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nr. 6158/14.05.2018 al DGAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care frecventeaza 

unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport gratuit urban, 
pe luna iunie 2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Tabelul nominal nr. 6153/14.05.2018 cu prescolarii si elevii cu domiciliul sau resedinta in 

municipiul Alexandria care au beneficiat de control gratuit la cabinetul de medicina scolara 

stomatologica si au beneficiat de transport gratuit urban, pe luna mai 2018, conform HCL nr. 

97/28.03.2018. 

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

-Punctul de vedere nr. 34084/19.03.2018 al Directiei Patrimoniu, privind preluarea contractului 

de inchiriere pentru amplasament confomr contractului de inchiriere nr. 3911/13.02.2013, str Libertatii, 

pietonala, poz 7, profil activitate – difuzare presa, de ;a SC FRANCO ROM SRL Alexandria la SC 

SIMION PRESS SRL Alexandria. 

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

-Punctul de vedere nr. 6642/15.05.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 2168/2008, zona bloc808-811, poz 4, de la dl Radu Adrian la dl 

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

-Petitia inregistrata la nr. 10377/08.05.2018 a d-lui Gheorghe F. Angelescu prin care solicita 

acordarea unei strazi din municipiul Alexandria numele generalului Gheorghe Angelescu. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca petentul nu este din municipiul Alexandria si nici generalul 

mentionat nu a fost cetatean al municipiului. 

Dl presedinte de sedinta spune ca s-a lua act de aceasta petitie. 

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,           

                            Doncea Bogdan Alin                                                        Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 11577din 23.05.2018 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 
              Jr. Purcaru Iulian 

 
 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 21.05.2018 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 23.05.2018, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  21.05.2018,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                                                                     CONSILIER, 

   

                          Plosceanu Cristian                                                                    Ene Paulica 

 
 

 

 

 

 


