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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 21 mai 2019, orele 16,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Dumitrascu 

Catalin Alexandru si Modrigala Constanta Claudia. 

 D-na. presedinte de sedinta  dna Cobarlie Silvia 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 d-na. 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. 

D-na presedinte de sedinta, dna Cobarlie Silvia intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-

verbal al sedintei din 24 aprilie 2019, si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta il supune la vot 

si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl. consilier Nadrag Gigi Gabriel. 

 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, d-na  Cobarlie Silvia , da cuvantul d-lui. Primar 

Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1044 din 16 aprilie 2019 si prin adresa nr. 10804 din 

aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, 

pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, a 

devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si 

modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr. 6”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, a 

devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cresa 

nr. 4”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, a 

devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si 

modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice, actualizate la 

fazele D.T.A.C. si P.T. si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr. 1”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, a 

devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

spatii agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind 

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel 

S.R.L. Alexandria in anul 2019; 

 -Petitii si interpelari. 

 Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, pentru obiectivul de 
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investitii “Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”, Municipiul Alexandria,dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d –na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la 

bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale 

nr. 6”, Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 

d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

          x 

x  x 

 

 De asemenea, 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 indicatorilor tehnico economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la 

bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cresa nr. 4”, 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 indicatorilor tehnico economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la 

bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu 

Program Prelungit nr. 4”, 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 

 

 De asemenea, 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 documentatiei tehnico economice, actualizate la fazele D.T.A.C. si P.T. si a cofinantarii de 

la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic 

nr. 1”, 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 
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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 indicatorilor tehnico economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la 

bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare 

anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, 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 

 

 De asemenea, 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. 129/24.04.2019 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare 

care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2019, 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, d-na presedinte de sedinta prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 -Punctul de vedere nr. 10964/17.05.2019 al Directiei Patrimoniu si Arhitect Sef privind 

realizare sistem de alimentare cu apa in comuna Vitanesti, jud. Teleorman; 

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

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

multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                               Cobarlie Silvia                                                                 Jr. Iulian Purcaru  
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JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA 

Nr. 11334 din 22.05.2019 

 

 

 

           VIZAT, 

                  SECRETAR 

               Jr. Purcaru Iulian 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 21.05.2019 

 

 

 

 

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

am  procedat  azi, 22.05.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  21.05.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  CONSILIER,                                                                             CONSILIER, 

   

               Plosceanu Cristian                                                                          Ene Paulica 

 

 

 

 

 

 


