JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 24 august 2017, 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 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local,
dnii. consilieri Titirisca Florin Nicusor, Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor, Brosteanu
Andreea Mioara si Cobarlie Silvia fiind absenti nemotivat.
Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.
Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic,
reprezentanti mass-media.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei din 17
august 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2121 din 21 august 2017 si prin adresa nr. 22447 din aceeasi data,
a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul
2017;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de
personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si din cadrul Directiei
Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al
personalului incadrat in functia publica specifica de executie de arhitect, clasa I, cu functia publica
generala de executie de consilier, clasa I;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de
personal si Regulamentul de organizare si functionare ale Serviciului Public Local Directia Generala de
Asistenta Sociala Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii de parti sociale in valoare de 1000 lei ale
Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, la TR Administrare Imobile
SRL catre SC Administratia Strazilor Constructii Edilitare SRL;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preluarii de catre Municipiul Alexandria prin
Consiliul local al municipiului Alexandria a partilor sociale detinute de SC TERMA SERV SRL in
insolventa, la SC TRANSLOC PREST SRL;
-Petitii si interpelari;
Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
htoarare:
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii de parti sociale in valoare de 1000 lei
ale Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, la TR Administrare
Imobile SRL catre SC Administratia Strazilor Constructii Edilitare SRL;
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preluarii de catre Municipiul Alexandria prin
Consiliul local al municipiului Alexandria a partilor sociale detinute de SC TERMA SERV SRL in
insolventa, la SC TRANSLOC PREST SRL;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri,
destinate inchirierii din blocurile P3 si P8, str. Soseaua Turnu Magurele, nr. 1A construite prin
Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria.
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea elementelor de identificare ale unor spatii cu alta
destinatie decat cea de locuit,apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situate in blocul G, sc. A, Zona Modern, str. Ion Creanga;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Ministerul Afacerilor Interne,
pentru Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman, a unor unitati locative tip ANL si transmiterea
in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a cotei parti de teren aferenta acestora
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Ministerul Sanatatii pentru
Directia de Sanatate Publica Teleoran a unor unitati locative tip ANL si transmiterea in folosinta
gratuita, pe durata existentei constructiei, a cotei parti de teren aferenta acestora apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la
vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2017, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al
primarului municipiului Alexandria si din cadrul Directiei Directiei de Evidenta a Persoanelor precum
si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de
executie de arhitect, clasa I, cu functia publica generala de executie de consilier, clasa I, 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 12 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii
consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut 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 organigramei, a statului de functii, numarului de personal si Regulamentul de
organizare si functionare ale Serviciului Public Local Directia Generala de Asistenta Sociala
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi
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„pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut 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
aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii din blocurile P3 si P8, str.
Soseaua Turnu Magurele, nr. 1A construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl 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. Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei
de numarare a voturilor compusa din trei membri.
Dl presedinte de sedinta propune pe d-nii consilieri Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si
Ilie Sorin Gabriel.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca
la exercitarea votului secret.
Dl consilier Ilie Sorin Gabriel, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca in urma
numararii voturilor, s-au numarat 16 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 aprobarea elementelor de identificare ale unor spatii cu alta destinatie decat cea de
locuit,apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in blocul G, sc.
A, Zona Modern, str. Ion Creanga, 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 darea in
administrare catre Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman, a
unor unitati locative tip ANL si transmiterea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a
cotei parti de teren aferenta acestora apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate
de voturi.
x
x

x
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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 darea in administrare catre Ministerul Sanatatii pentru Directia de Sanatate Publica Teleoran a
unor unitati locative tip ANL si transmiterea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, a
cotei parti de teren aferenta acestora apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate
de voturi.
x
x

x

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,
Consilier,
Florea Voicila

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 22780 din 25.08.2017

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 24.08.2017

Subsemnatii, Chesnoiu Postumia si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului
Alexandria, am procedat astazi 25.08.2017, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 24.08.2017, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

DIRECTOR,

INSPECTOR,
Plosceanu Cristian
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