JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 24 aprilie 2019, 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) consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul
local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel si Curea Gina Georgeta.
D-na. presedinte de sedinta 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, d-na Cobarlie Silvia intreaba daca sunt obiectiuni la procesulverbal al sedintei din 12 aprilie 2019, si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta il supune la vot si
se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-na. presedinte de sedinta, d-na Cobarlie Silvia, da cuvantul d-lui. Primar
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 870 din 17 aprilie 2019 si prin adresa nr. 8600 din
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe
anul 2019,
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2019;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la
Asociatia Municipiilor din Romania, pentru anul 2019;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la
Asociatia Euro Teleorman, pentru anul 2019;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului
Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, pentru anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal
2020;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice
din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria pentru anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR
ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprbarea bugetului de venituri si cheltuieli si anexelor de
fundamentare a acestuia pentru SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC
TRANSLOC PREST SRL pe anul 2019;
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMIC
CALOR SERV SRL pe anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PARC
INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL pe anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Primalex
Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de
S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi
elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 185/28.06.2017 privind
Regulamentul de convietuire sociala in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de ordine si siguranta publica al
municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului annual al finantarilor nerambursabile
alocate de la bugetul local al Municipiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general,
aferent anului 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului “Verde-Liber, RosuStop”, in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele
D.T.A.C. si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de
investitii „Reabilitare Cresa nr. 4”, Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele
D.T.A.C. si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de
investitii „Modernizarea si reabilitarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”,
Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele
D.T.A.C. si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de
investitii „Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele
D.T.A.C. si P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de
investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr. 6”, Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati,
conform prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Amenajare club
pensionari”, in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate
pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala
Gimnaziala nr. 7”, Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitație publica a unor terenuri aparținând
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitație publica a unor terenuri aparținând
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitație publica a unui teren aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Tudor Vladimirescu, zona
bl. F13;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitație publica a unui teren aparținând
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Bucuresti, zona bl. H1;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin atribuire directa, a unui teren aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în extravilanul municipiului
Alexandria;
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 2, 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.8, situată in blocul
S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 14,
situată in blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională
pentru Locuințe;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuintelor destinate
inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, ramase disponibile in blocul G, str. Ion
Creanga, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria;
-Petitii si interpelari.
Deasemenea dl primar propune introducerea pe ordinea de zi a urmatoarele proiecte de
hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea concursului „Fii pregatit!
Ajutorul tau conteaza!” in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea completarii art. 7 din Regulamentul de Organizare
si Functoionare al bazelor sportive aflate in administrarea serviciului public de interes local
Administratia Domeniului Public Alexandria;
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 d-na presedinte de sedinta precizeaza ca proiectul de hotarare cu
privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2019 va fi prezentat si supus
la vot pe capitole, iar in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si anexe. De asemenea face
mentiunea ca nu au fost contestatii la proiectul de buget, facute de cetateni in termenul prevazut de
lege.
D-na presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar Victor Dragusin pentru a prezenta
expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului
Alexandria pe anul 2019.
Dl primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta roaga presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea bugetului
general al municipiului Alexandria pe anul 2019.
In continuare d-na presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Haritina Gafencu, director executiv
al Directiei Economice pentru a prezenta raportul compartimentului de resort al aparatului de
specialitate al primarului.
D-na Gafencu Haritina, director al Directiei Economice prezinta raportul de specialitate la
acelasi proiect de hotarare.
D-na consilier Curea Gina Georgeta intra in sala si participa la lucrarile sedintei.
D-na presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial , sa declare
acest lucru si sa nu ia parte la deliberarea si aprobarea proiectului de hotarare.
Tot d-na presedinte de sedinta, avand in vedere ca din partea comisiilor de specialitate nu au
fost formulate amendamente si alte propuneri, supune la vot proiectul prezentat de initiator, pe
capitole, iar in cadrul capitolelor, pe subcapitole, articole, alineate si anexe.
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 1 „BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022” ,
„VENITURI TOTAL”, pe anul 2019 = 114,664.60 mii lei, „CHELTUIELI TOTAL” = 126,236.26
mii lei, „EXCEDENT”= -11,571.66 mii lei, o supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6
„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
In continuare d-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 2 - SITUATIA „privind
aprobarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe
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capitole, subcapitole paragrafe si titluri al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari
pentru anii 2020-2022 ”
- „TOTAL VENITURI” = 109,985.57 mii lei, din care „Venituri proprii”= 73,979.40 mii
lei, „Venituri fiscale”= 71,946.40 mii lei.
- SUBCAPITOLUL „VENITURI NEFISCALE” = 8,870.70 mii lei,
-SUBCAPITOLUL „SUBVENTII” =29,,140.88 mii lei,
- „TOTAL CHELTUIELI” = 121,308.28 mii lei,
-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE”= 11,099.89 mii lei
-CAPITOLUL „ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE = 1,044.00 mii lei
- CAPITOLUL „TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI”
= 1,208.00 mii lei.
- CAPITOLUL „ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA”= 3,196.00 mii lei
- CAPITOLUL „INVATAMANT” = 34,272.61 mii lei.
- CAPITOLUL „SANATATE” = 3,897.00 mii lei
- CAPITOLUL „ CULTURA, RECREERE SI RELIGIE” = 9,274.93 mii lei;
- CAPITOLUL „ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA= 16,759.47 mii lei;
-CAPITOLUL „LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA”= 28,894.86 mii
lei;
- CAPITOLUL „PROTECTIA MEDIULUI” = 1,735.00 mii lei;
- CAPITOLUL „TRANSPORTURI” = 9,926.52 mii lei;
-DIN TOTAL CAPITOL:
-SUBCAPITOLUL „EXCEDENT” = -11,322.71 mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 2 asa cum a fost prezentata si se aproba cu
14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 3- SITUATIA privind „aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022,
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE”.
- „VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE”
-CAPITOLUL „Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din
domeniul patrimoniului personal”= 100 mii lei.
-CAPITOLUL „COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT”=44,432.00 mii lei
- CAPITOLUL„Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean”=
4,000.00 mii lei.
-CAPITORULUI „IMPOZITE SI TAXE PE CLADIRI”= 6,378.00 mii lei.
-CAPITOLUL „IMPOZIT SI TAXA PE TEREN”= 3,742.00 mii lei.
-CAPITOLUL „TAXE JUDICIARE DE TIMPBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU”=
750.00 mii lei.
-CAPITOLUL „SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA
PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL
COMUNELOR, ORASELOR, MUNICIPIILOR, SECTOARELOR SI MUNICIPIULUI
BUCURESTI”= 4,521.40 mii lei si CAPITOLUL „SUME DEFALCATE DIN TAXA PE
VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE”= 2,320.00
mii lei.
-CAPITOLUL „IMPOZIT PE SPECTACOLE”= 20.00 mii lei.
-CAPITOLUL „ IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT”= 4,376.00 mii lei.
-CAPITOLUL „TAXE SI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENTE SI
AUTORIZATII DE FUNCTIONARE”= 67.00 mii lei.
-CAPITOLUL „Alte taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarae utilizarii bunurilor
sau pe desfasurare de alte activitati”= 1,240.00 mii lei.
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-CAPITOLUL „VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIEREI”= 3,460.00 mii lei,
CAPITOLUL „VENITURI DIN DIVIDENTE”= 45.00 mii lei, CAPITOLUL „ALTE
VENITURI DIN PROPRIETATE”= 318.00 mii lei.
-CAPITOLUL „VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI”=
411.00 mii lei,
-CAPITOLUL „ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE”= 20.00 mii lei.
-CAPITOLUL „Amenzi, penalitati si confiscari”= 4,500.00 mii lei;
-CAPITOLUL „TAXE SPECIALE”= 70.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu
unanimitate de voturi.
-CAPITOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU
FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL”= -12,668.74 mii lei.
-CAPITOLUL „SUBVENTII DIN BUGETUL DE STAT”= 4,027.00 mii lei,;
-CAPITOLUL „Subventii de la alte administratii”= 351.27 mii lei;
-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE”:
-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE” – SUBCAPITOLUL „Autoritati
executive si legislative” = 10,247.46 mii lei;
- CAPITOLUL ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE:
-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”
-CAPITOLUL TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI –
DOBANZI = 1,208.00
-CAPITOLUL ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA – POLITIA
LOCALA = 2,976.00 mii lei;
- CAPITOLUL INVATAMANT:
-SUBCAPITOLUL „ CHELTUIELI CURENTE”= 6,773.23 mii lei;
-CAPITOLUL SANATATE :
-SUBCAPITOLUL „ CHELTUIELI CURENTE” = 3,897.00 mii lei;
-CAPITOLUL CULTURA, RECREERE SI RELIGIE:
-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”= 6,896.00 mii le.
-CAPITOLUL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA:
-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE” = 16,759.4750 mii lei;
-CAPITOLUL LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA:
-SUBCAPITOLUL „CHELTUIELI CURENTE”= 17,587.27 mii lei,;
-CAPITOLUL PROTECTIA MEDIULUI:
-SUBCAPITOLUL „SALUBRITATE= 1,735.00 mii lei.
-CAPITOLUL TRANSPORTURI:
-SUBCAPITOLUL „Transport in comun”= 921.00 mii lei.
-SUBCAPITOLUL „STRAZI”= 2,350.00 mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 3 asa cum a fos prezentata si se aproba cu
14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia);
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr.4 - SITUATIA privind „aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, SECTIUNEA
DE DEZVOLTARE” :
- „VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” –TOTAL = 37,500.14 mii lei.
-CAPITOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” = 12,668.74
mii lei.
-CAPITOLUL „FINANTAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE
LOCALA” = 24,762.61 mii lei.
-CAPITOLUL „CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” = 48,822.85 mii lei.
-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE” – „Autoritati
executive” = 852.43 mii lei;
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-CAPITOLUL „ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA” – „ORDINE
PUBLICA” = 120.00 mii lei;
-CAPITOLUL „INVATAMANT” - TITLUL „ACTIVE NEFINANCIARE” = 27,477.08
mii lei;
-CAPITOLUL „CULTURA, RECREERE SI RELIGIE” – „Intretinere gradini publice,
parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement”= 580.00 mii lei;.
-CAPITOLUL „LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA”= 11,307.59 mii
lei;
-CAPITOLUL „TRANSPORTURI” – „STRAZI” = 6,664.52 mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 4 asa cum a fost prezentata si se aproba cu
14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru,
Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia), dl consilier Titirisca Florin
Nicusor fiind absent din sala.
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 5 - SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, CAPITOLUL
51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”:
-TITLUL I: „CHELTUIELI DE PERSONAL - „Cheltuieli salariale in bani”= 8,420.90
mii lei, ALINEATUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 189.95 mii lei.
-TITLUL II: „BUNURI SI SERVICII” -ARTICULUL„BUNURI SI SERVICII”= 700.00 mii lei;
-ARTICOLUL „REPARATII CURENTE” = 190.00 mii lei;
-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 10.00 mii
lei;
-ARTICOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRASNSFERURI” = 40.00 mii lei;
-ARTICOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE” = 70.00
mii lei;
- ALINEATUL „SRUDII SI CERCETARI”= 100.00 mii lei;
-ALINEATUL „ Alte cheltuieli”= 166.00 mii lei;
-ALINEATUL „ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII”= 45.00 mii lei, il
supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu,
Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta
Claudia).
-TITLUL XI „ALTE CHELTUIELI”= 130.00 mii lei;
-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 852.43 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 5 asa cum a fost prezentata si se paroba
cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia), dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala.
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 6 - SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anul 2020-2022, CAPITOLUL
54.02 „Alte servicii publice generale”:
-TITLUL I „CHELTUILI DE PERSONAL”= 929.35 mii lei.
-ALINEATUL „SALARII IN BANI”= 929.35 mii lei,
-ALINEATUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 24.65 mii lei,
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII
-ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” =25.00 mii lei;
-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 2.00 mii lei;
-ARTICOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI” = 1.00 mii lei;
-ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI” = 31.00 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 6 asa cum a fost prezentata si se aproba cu
14 voturi „pentru” si „abtineri” (d-nii consilieri Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru,
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Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia), dl consilier Titirisca Florin
Nicusor fiind absent din sala.
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 7 - SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, CAPITOLUL
55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”, „TOTAL CHELTUIELI”= 1,208.00
mii lei, o supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Preda Catalin
Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta
Claudia), dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala.
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 8 - SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, CAPITOLUL
61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”:
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL.
– ARTICOLUL „Cheltuieli salariale in bani” = 2,146.85 mii lei;
-ARTICOLUL „NORMA DE HRANA” =480.00 mii lei;
-ARTICOLUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 68.15 mii lei.
- ARTICOLUL „CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA” =56.00 mii lei;
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”= 325.00 mii leil;
-ALINEATUL „MEDICAMENTE” =1.00 mii lei,
-TITLUL X „ACTIVE NEFINANCIARE” = 120.00 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 8 asa cum a fost prezentata si se aproba cu
14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru,
Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia), dl consilier Titirisca Florin
Nicusor fiind absent din sala;
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 9 - SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexanria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, CAPITOLUL
65.02 „INVATAMANT”:
-CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ALEXANDRIA”=
198.07 mii lei;
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 6.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 186.07 mii lei.
-CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 ALEXANDRIA”=
215.99 mii lei;
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”=2.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 190.99 mii lei.
-CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA =
193.19 mii lei;
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 7.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”=180.19 mii lei;.
-CAPITOLUL „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGA”
ALEXANDRIA= 264.99 mii lei
-TITLUL I „BUNURI SI SERVICII”= 212.99 mii lei, TITLUL II „ASISTENTA
SOCIALA”= 20.00 mii lei.
-CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA=
588.60 mii lei;
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 4.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 417.60 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 27.00 mii lei, TITLUL X
„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 120.00 mii lei.
-CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA=
653.58 mii lei;
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-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 4.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 494.58 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 10.00 mii lei, TITLUL X
„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 145.00 mii lei,
-CAPITOLUL
„SCOALA
GIMNAZIALA
„ALEXANDRU
COLFESCU”
ALEXANDRIA= 638.58 mii lei;
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 10.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 243.58 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 285.00 mii lei, TITLUL X
„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 100.00 mii lei,
- CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ALEXANDRIA= 450.50 mii lei
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 4.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 246.10 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 56.00 mii lei, TITLUL X
„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 90.00 mii lei;
-CAPITOLUL „SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ALEXANDRIA”= 521.93 mii lei;
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 1.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 300.13 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 129.80 mii lei, TITLUL X
„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 85.00 mii lei, TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”=
6.00 mii lei.
CAPITOLUL
„LICEUL
TEHNOLOGIC
„NICOLAE
BALCESCU”
ALEXANDRIA”= 835.66 mii lei
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 7.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 509.66 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 13.00 mii lei, TITLUL X
„ALTE
CHELTUIELI-BURSE”=
30.00
mii
lei,
TITLUL
XII
„ACTIVE
NEFINANCIARE”=276.00 mii lei.
-CAPITOLUL
„COLEGIUL
NATIONAL
„ALEXANDRU
IOAN CUZA”
ALEXANDRIA= 641.23 mii lei
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 7.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 484.23 mii lei, TITLUL X ALTE CHELTUIELI-BURSE= 130.00 mii lei.
-CAPITOLUL „LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU DIMITRIE GHICA”
ALEXANDRIA = 820.59 mii lei
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 3.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 332.29 mii lei, TITLUL C „ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 80.00 mii lei,
TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 405.30 mii lei.
-CAPITOLUL „LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” ALEXANDRIA =
405.18 mi lei
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 4.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 314.18 mii lei, TITLULIX „ASISTENTA SOCIALA”= 27.00 mii lei, TITLUL X
„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 60.00 mii lei.
-CAPITOLUL „LICEUL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA” =
693.22 mii lei
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”= 7.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 471.22 mii lei, TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 125.00 mii lei.
-CAPITOLUL „LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA” = 439.98 mii lei
-TITLUL I „ CHELTUIELI DE PERSONAL”= 12.00 mii lei, TITLUL II „BUNURI SI
SERVICII”= 373.98 mii lei, TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA”= 15.00 mii lei, TITLUL X
„ALTE CHELTUIELI-BURSE”= 35.00 mii lei.
- CAPITOLUL „SCOAL POSTLICEALA SANITARA ALEXANDRIA”
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”= 106.09 mii lei.
-CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI” =
26,609.23 mii lei
-TITLUL IX „ASISTENTA SOCIALA” =26.55 mii lei;
-TITULUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 26,560.38 mii lei.
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D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 9 asa cum a fost prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 10- SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, CAPITOLUL
66.02 „Sanatate”:
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”din care, ARTICOLUL„CHELTUIELI
SALARIALE IN BANI” = 3,467.33 mii lei, ARTICOLUL „VOUCHERE DE VACANTA”=
53.65 mii lei, ARTICOLUL „CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA”= 78.02
mii lei.
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”, din care ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII”
= 77.00 mii lei, ALINEATUL „MEDICAMENTE” = 13.00 mii lei, ALINEATUL
„MATERIALE SANITARE”= 108.00 mii lei,
-ALINEATUL „ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII”= 24.00 mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 10 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu unanimitate de voturi
Dl presedinte de sedinta da citirie Anexei nr. 11- SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimarii pentru anii 2020-2022, CAPITOLUL
67.02 „Cultura , recreere si religie”:
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” – „BUNURI SI SERVICII” = 1,800.00 mii lei
-TITLUL VII „ALTE TRANSFERURI” = 570.000 mii lei,
-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” = 2,378.93 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 11 asa cum a fost prezentata si se
aprobacu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin
Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta
Claudia).
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 12 privind aprobarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, CAPITOLUL 68.02
„Asigurari si asistenta sociala”:
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” din care ALINEATUL „Cheltuieli
salariale in bani” = 13,525.93 mii lei, ALINEATUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 390.05 mii
lei;
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”, din care ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII”
= 317.00 mii lei, ARTICOLUL „REPARATII CURENTE” = 3.00 mii lei, ALINEATUL
„HRANA” = 1,12.10 mii lei;
-ARTICOLUL „MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE” = 21.00 mii lei;
-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 8.00 mii lei;
-ALINEATUL „ALTE CHELTUIELI” = 55.00 mii lei,;
-TITLUL VIII „ASISTENTA SOCIALA” – ARTICOLUL „AJUTOARE SOCIALE”=
731.47 mii lei.
-ARTICOLUL
„SUME
AFERENTE
PERSOANELOR
CU
HANDICAP
NEINCADRATE”= 230.00 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 12 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 13 SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, CAPITOLUL
70.02 „Locuinte ,servicii si dezvoltare publica”:
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”, din care ALINEATUL „Cheltuieli
salariale in bani” = 6,967.05 mii lei, ALINEATUL „VOUCHERE DE VACANTA”= 247.95 mii
lei, ARTICOLUL „CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTUR MUNCA” = 150.00 mii lei ;
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”, din care ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII”
= 2,245.00 mii lei, ARTICOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA” = 5.00 mii lei,
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ARTICOLUL „PROTECTIA MUNCII” = 100.00 mii lei, ALINEATUL „ALTE CHELTUIELI
CU BUNURI SI SERVICII”= 2,363.27 mii lei;
-TITLUL IV „SUBVENTII”= 100.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se
aproba cu unanimitate de voturi;
-TITLUL VII „TRANSFERURI-SF”= 321.00 mii lei;
-TITLUL XI „ALTE CHELTUIELI” – ARTICOLUL „ sume aferente persoanelor cu
handicap neincadrate” = 96.00 mii lei;
-TITLUL XVI „RAMBURSARI DE CREDITE” = 4,992.00 mii lei;
-TITULUL VII ALTE TRANSFERURI – SD = 19.16 mii lei,
-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 10,043.43 mii lei;
-TITLUL XIV „ACTIVE FINANCIARE”= 1,245.00 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 13 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 14- SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022,
CAPITOLUL 74.02 „Protectia mediului”:
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 1,735.00 mii lei;
D-na presedinte desedinta o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 15- SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, CAPITOLUL
84.02 „Transporturi”:
-TITLUL VI „ TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI
PUBLICE”= 912.00 mii lei;
-TITLUL X „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020” = 500.00 mii lei;
-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” = 6,164.52 mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 15 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu unanimitate de voturi.
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr 16 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului creditelor interne si externe pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022:
- Alineatul „Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr. 46/2015,
pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare” = 2,939.58 mii lei;
-CAPITOLUL „LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA” – TITLUL XII
„ACTIVE NEFINANCIARE” = 2,393.58 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 16 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia)
In continuare d-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 17 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului creditelor interne si externe pe anul 2019 si estimari pentru anii 20202022, Capitolul 70.07 „Locuinte si dezvoltare publica”:
-TITLUL XIII „ACTIVE NEFINANCIARE” – „ACTIVE FIXE”= 2,939.58 mii lei, d-na
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri
Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu,
Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia);
D-na presedinte de sedinta da citirie Anexei nr. 18 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022:
-ARTICOLUL „Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor cu
finantare nerambursabila” = 158.00 mii lei;
-CAPITOLUL „INVATAMANT” – TITLUL VII „ALTE TRANSFERURI”= 258.00 mii
lei;
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D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 18 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu unanimitate de voturi.
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 19 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 si estimari pentru anii 2019-2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE:
-VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE= 158.00 mii lei;
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - CAPITOLUL „INVATAMANT”,
din total capitol „INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR” - 158.00 mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 19 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 20 – SITUATIA privind aprobarea bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022, Capitolul
65.08 „Invatamant:
-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – TITLUL VII „ALTE TRANSFERURI” = 158.00
mii lei, d-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 21 – SITUATIA privind aprobarea bugetului
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2019 si estimari pentru anii 2020-2022:
-TOTAL VENITURI= 5,504.45 mii lei;
-VENITURI CURENTE = 1,581.45 mii lei;
-SUBVENTII DE LA ADMINISTRATII= 3,923.00 mii lei;
-TOTAL CHELTUIELI= 5,753.401 mii lei;
-CAPITOLUL “INVATAMANT”= 1,565.40 mii lei;
-CAPITOLUL “ Cultura, recreere si religie” = 3,011.00 mii lei;
-CAPITOLUL “TRANSPORTURI”= 1,177.00 mii lei;
-EXCEDENT = -248.95 mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 21 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 22 – SITUATIA privind aprobarea bugetului
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2019 si estimari pentru anii 2020-2022, sectiunea de functionare:
-VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE= 5,484.45 mii lei;
-ARTICOLUL „ VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI”= 149.00 mii lei;
-ARTICOLUL „TAXE SI ALTE VENITURI IN INVATAMANT”= 207.50 mii lei;
-ARTICOLUL „VENITURI DIN PRESTARI SERVICII”= 265.00 mii lei;
-ARTICOLUL „ALTE VENITURI”= 76.00 mii lei;
-ARTICOLUL „SUBVENTII PNETRU INSTITUTII PUBLICE”= 3,923.00 mii lei;
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE= 5,733.40 mii lei;
-CAPITOLUL „INVATAMANT”=, din total capitol „Invatamant prescolar si primar” =
674.59 mii lei, „Invatamant secundar” = 781.81 mii lei, „Invatamant postliceal”= 89.00 mii lei;
-CAPITOLUL „Cultura, recreere si religie”, din total capitol „Sport”= 3,011.00 mii lei;
-CAPITOLUL „Transporturi”, din total capitol „Alte cheltuieli in domeniul
transporturilor” = 1,177.00 mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 22 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 23 privind aprobarea bugetului institutiilor
publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari
pentru anii 2020-2022, Sectiunea de dezvoltare:
-TOTAL VENITURI
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-CAPITOLUL „Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor cu
finantare nerambursabila”= 60.00 mii lei, dl presedinte il supune la vot si se aproba cu unanimitate
de voturi;
-CAPITOLUL „Varsaminte din sectiunea de functionare” = 20.00 mii lei.
-CAPITOLUL „INVATAMANT” – TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” = 20.00
mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 23 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu unanimitate de voturi.
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 24 privind aprobarea bugetului institutiilor
publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2019 si estimari pentru
anii 2020-2022, Capitolul 65.10 „Invatamant”:
-CAPITOLUL „Cheltuieli salariale in bani” = 14.00 mii lei;
-ARTICOLUL „Contributii asiguratorie pentru munca”= 2.00 mii lei;
-CAPITOLUL „BUNURI SI SERVICII”, din care „Reparatii curente” = 146.29 mii lei,
„Hrana” = 845.25 mii lei; „Medicamente si materiale sanitare” = 7.00 mii lei;
-ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI”= 81.36 mii lei;
-TITLUL XI „ALTE CHELTUIELI”= 2.00 mii lei;
-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 20.00 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 24 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu 19 voturi „pentru”, dl consilier Ilie Sorin Gabriel fiind absent din sala.
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr 25 SITUATIA privind aprobarea bugetului
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimari
pentru anii 2020-2022, Capitolul 67.10 „Cultura, recreere si religie”:
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL”, CAPITOLUL „Cheltuieli salariale in
bani”= 483.50 mii lei, „Vouchere de vacanta” = 14.50 mii lei, „Contributia asiguratorie pentru
munca” = 13.00 mii lei;
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”, CAPITOLUL „Bunuri si servicii” = 213.00 mii
lei;
-CAPITOLUL „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”= 1,827.00 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 25 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia),
dl consilier Ilie Sorin Gabriel fiind absent din sala.
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 26 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019 si
estimari pentru anii 2020-2022, Capitolul 84.10 „Transporturi”
-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” , CAPITOLUL „Cheltuieli salariale in
bani”= 578.30 mii lei, „Vouchere de vacanta” = 14.50 mii lei, „Contributia asiguratorie pentru
munca” =12.60 mii lei;
-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”, CAPITOLUL „BUNURI SI SERVICII”= 397.80
mii lei, „Reparatii curente” = 20.00 mii lei
-CAPITOLUL „Deplasari, detasari, transferari”= 0.50 mii lei
-CAPITOLUL „Alte cheltuieli”= 145.30 mii lei;
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 26 asa cum a fost prezentata si se aproba
cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 27 – LISTA a obiectivelor de investitii pe
anul 2019 cu finantare partiala sau integrala din bugetul local , o supune la vot si se aproba cu 14
voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
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D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 28 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de
investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2019”, cap.51 „Autoritati publice si actiuni
externe:
-TOTAL= 852,430.00 mii lei, d-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14
voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia);
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 29 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de
investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2019”, cap.61.02 „Ordine publica si siguranta
nationala”:
-TOTAL=120,000,00 mii lei, d-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14
voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 30 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de
investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2019”, cap. 65 „Invatamant”:
-TOTAL =1,549,380.00 mii lei, d-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu
unanimitate de voturi;
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 31 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de
investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2019”, cap.64 „Cultura, recreere si religie”:
-TOTAL =635,010.00 mii lei, d-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14
voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia);
D-na presedinte de sedinta da cititre Anexei nr. 32 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de
investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2019, cap. 70.02 „Servicii si dezvoltare
publica”:
-TOTAL = 1,503,440.00 mii lei.. d-na presedinte de seinta o supune la vot si se aproba cu 14
voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
D-na presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 33 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de
investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2019, cap. 84 „Transporturi”:
-TOTAL = 1,098.800.00 mii lei, d-na presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu 14
voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
D-na presedintede sedinta da citire Anexei nr. 34 – Numarul de personal si fondul
salariilor de baza pentru anul 2019:
-MUNICIPIUL ALEXANDRIA= nr posturi:145, fond aferent salariilor de baza: 7.253,90
mii lei, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI= nr posturi:17,
fond aferent salariilor de baza: 855,85 mii lei, ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC= nr
posturi: 175, fond aferent salariilor de baza: 6.467,05 mii lei, POLITIA LOCALA= nr posturi:51,
fond aferent salariilor de baza: 2.101,85 mii lei, DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA= 323,
fond aferent salariilor de baza: 12.437,11 mii lei,, CLUB SPORTIV MUNICIPAL= nr posturi 10,
fond aferent salariilor de baza= 443,50 mii lei, SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT
PUBLIC LOCAL DE PERSOANE= nr posturi 16, fond aferent salariilor de baza= 5447,10 mii lei,
le supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin
Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si
Modrigala Constanta Claudia).
D-na presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetulu
General al Municipiului Alexandria pe anul 2019.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind Aprobarea Bugetului
General al Municipiului Alexandria pe anul 2019 si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (dnii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea
Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia);
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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 contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al
municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
„Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2019, 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 14 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca
Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore
Nicusor si Modrigala Constanta Claudia);
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin
Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor
din Romania, pentru anul 2019, 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
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin
Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Euro
Teleorman, pentru anul 2019, 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 14 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda
Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala
Constanta Claudia).
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 contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al
municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
„Teleormanul”, pentru anul 2019, 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 14 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda
Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala
Constanta Claudia);
x
x
x
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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 unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2020, 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 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii
consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea
Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia), dl consilier Doncea Bogdan Alin fiind
absent din sala.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din 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 19 voturi
„pentru”, dl consilier Doncea Bogdan Alin fiind absent din sala.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR
VETERINAR S.R.L. Alexandria pentru anul 2019, 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 19 voturi „pentru”, dl consilier Doncea Bogdan Alin fiind absent din
sala.
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 bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria
pe anul 2019, 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 13 voturi
„pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia),
dl consilier Doncea Bogdan Alin fiind absent din sala.
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 bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL
pe anul 2019, 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 14 voturi
„pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
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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
aprbarea bugetului de venituri si cheltuieli si anexelor de fundamentare a acestuia pentru SC Piete si
Targuri Alexandria SRL pe anul 2019, 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 14 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor,
Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala
Constanta Claudia).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSLOC PREST SRL pe
anul 2019, 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 14 voturi
„pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
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 bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMIC CALOR SERV SRL pe anul 2019, 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 14 voturi „pentru” si 6
voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
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 bugetului de venituri si cheltuieli al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL pe
anul 2019, 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 14 voturi
„pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 bugetului de venituri si cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL
Alexandria pentru anul 2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d16

na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se
aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda
Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala
Constanta Claudia).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex
Proiect Tel S.R.L. 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 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin
Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta
Claudia).
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 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,
d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se
aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin
Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta
Claudia) .
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 modificarea anexei la HCL nr. 185/28.06.2017 privind Regulamentul de
convietuire sociala in 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

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 planului de ordine si siguranta publica al municipiului 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 Programului annual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al
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Municipiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2019, 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

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 organizarea si desfasurarea Concursului “Verde-Liber, Rosu-Stop”, in
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 documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C. si P.T. si aprobarea contributiei
Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare Cresa nr. 4”,
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
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 la fazele D.T.A.C. si P.T. si
aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii
„Modernizarea si reabilitarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, 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 documentatiei tehnico economice la fazele D.T.A.C. si P.T. si aprobarea contributiei
Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare si reabilitare cladire
Gradinita nr. 7”, 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
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 la fazele D.T.A.C. si P.T. si
aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii
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„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

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, conform prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018,
pentru obiectivul de investitii „Amenajare club pensionari”, in 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 14 voturi „pentru” si 6 voturi
„impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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
investitii „Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 7”,
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 19 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala.
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
inchirierea prin licitație publica a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor, 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 19 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind
absent din sala.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 inchirierea prin licitație publica a unor terenuri aparținând 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 d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala.
x
x
x
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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
inchirierea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat în str. Tudor Vladimirescu, zona bl. F13, 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 19 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 inchirierea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Bucuresti, zona bl. H1, 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
inchirierea prin atribuire directa, a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat în extravilanul municipiului 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

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 vânzării in rate a locuinței nr. 2, 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.
D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, 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 si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Epure Haralambie.
Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se
aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 voturi „pentru” .
D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
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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 vânzării in rate a locuinței nr.8, situată in blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, 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 si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Epure Haralambie.
Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se
aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” .
D-na 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, 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 vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 14, situată in blocul S1,
sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, 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 si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Epure Haralambie.
Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se
aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” .
D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
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 listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti
din sanatate, ramase disponibile in blocul G, str. Ion Creanga, construite prin Agentia Nationala
pentru Locuinte, in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
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D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, 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 si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Preda Catalin Ionut, Ilie Sorin Gabriel si Mocanu Daniel Marian.
Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se
aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Mocanu Daniel Marian, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca
din totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” .
D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
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
organizarea si desfasurarea concursului „Fii pregatit! Ajutorul tau conteaza!” in 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 19 voturi
„pentru”, dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 completarii art. 7 din Regulamentul de Organizare si Functoionare al
bazelor sportive aflate in administrarea serviciului public de interes local Administratia Domeniului
Public 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, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 2869/26.03.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2019, conform HCL nr.
97/28.03.2018.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 4457/18.04.2019 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 mai 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 4458/18.04.2019 al DAS 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 mai 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018;
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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-Tabelul nominal nr. 4459/18.04.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2019, conform HCL nr.
97/28.03.2018;
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 4462/18.04.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru
Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna mai
2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 4460/18.04.2019 al DAS 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 mai 2019,
conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nr. 4463/18.04.2019 al DAS 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 mai 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 7983/10.04.2019 al Directiei Patrimoniu privind prelungirea
Contractului de concesiune nr. 14108/03.08.2006 incheiat intre Consiliul local al municipiului
Alexandria si BELTEAG TEODORA PERSOANA FIZICA, prin act aditional;;
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 803/16.04.2019 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna
nr.8031/11.04.2019 a d-nei David Elena Aurelia, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 12 situata in
blocul P5, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1A, municipiul Alexandria si a d-lui Costea Alexandru Adrian,
chirias al unitatii locative nr. 5, situata in blocul P5, str. Sos. Tr. Magurele , nr 1A, municipiul
Alexandria;
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 9132/23.04.2019 al Directiei Patrimoniu privind preluarea Contractului
de concesiune nr. 5031/14.05.2003 incheiat intre Consiliul local al municipiului Alexandria si SC
M&H SRL Alexandria de catre Ciobanu Nicolae, prin act aditional;
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Petitia inregistrata la nr. 9130/23.04.2019 a d-lui Serbanescu Florian.
D-na presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta.
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,
Cobarlie Silvia

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA
Nr. 9351 din 02.05.2019

VIZAT,
SECRETAR
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 24.04.2019

Subsemnatii,

Plosceanu Cristian si Ene Paulica ,

salariati la Primaria municipiului

Alexandria, am procedat azi, 02.05.2019, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 24.04.2019, la tabla de afisaj a
institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Ene Paulica
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