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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 25 septembrie 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 21 (douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local. 

 Dl presedinte de sedinta Bogdan Alin Doncea arata ca sunt intrunite prevederile art. 137, alin. 

(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei 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. Alexandru Razvan Ceciu, 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 28 

august 2019, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 De asemenea dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei 

din 30 august 2019 si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1733 din 19 septembrie 2019 si prin adresa secretarului 

Municipiului Alexandria nr. 20794 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 

2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile 

de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2019-2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului 

Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 

municipiul Alexandria pentru anul scolar 2019-2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului 

Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar 

din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2019-2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “Ziua 

Internationala a Persoanelor Varstnice” in municipiul Alexandria pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “Poveste de 

Craciun” in municipiul Alexandria pe anul 2019 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “1 

Decembrie” in municipiul Alexandria pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “ALEGERI 

C.L.T.A.” in municipiul Alexandria pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului 

Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modalitatii de comercializare coroane funerare, 

sicrie si cruci in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a 

lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Consiliul de Administratie la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii “Reabilitare trotuare si intrari in curti pe Strada HCC (tronson cuprins intre Str. Al. Ghica – 

Str. Unirii – dig Vedea)”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Dunarii, zona Han - Pepiniera, cu nr. cadastral 

26265; 

-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Dunarii, zona Han - Pepiniera, cu nr. cadastral 

23572; 

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local 

a unui imobil din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr. 13, situata in blocul S4, sc. A, str. Dunarii, 

ramasa disponibila in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes 

local municipiului Alexandria, a unor terenuri intravilane pe care sunt amplasate artere de circulatie; 

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

local municipiului Alexandria,  si scoaterea din functiune, casarea si desfiintarea, a unor constructii din 

cadrul imobilului Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu; 

-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor bunuri apartinand aparținând domeniului public 

de interes local municipiului Alexandria,  de la S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. si transmiterea fara 

plata catre  , Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe perioada determinata catre 

Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman, a camerei tehnice aparținând domeniului public de interes 

local municipiului Alexandria,  situata in str. 1 Mai nr. 107, bloc B10, sc. A, parter, ap. 2; 

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

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari;  

Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Universitatea Valahia 

din Targoviste; 

 -Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu 

personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al 

municipiului Alexandria pe anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 51 din 27.02.2019 privind aprobarea 

preturilor  si tarifelor aferente serviciilor sanitar veterinare ce urmeaza a fi practicate de SC 

SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL Alexandria; 

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

local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a 

aproba modificarea preturilor si tarifelor la apa potabila si canalizare pentru intraga arie de operare de 

catre S.C. APA SERV S.A.; 

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

local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a 

aproba Strategia de tarifare a S.C. APA SERV S.A.; 
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-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind 

aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 

municipiul Alexandria in anul 2019;; 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 

ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

 Dl presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce 

priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, sa declare acest lucru si sa nu 

participe la votarea respectivului proiect. 

  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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 

hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore 

Nicusor, Dumitrascu Catalin Alexandru 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 cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2019-2020, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

          x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

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

scolar 2019-2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret 

si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii care sa-si exercite 

atributiile pe intreaga durata a sedintei. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri”. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

   

                                                                       x  

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Comisiile pentru 

evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria 

pentru anul scolar 2019-2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret. 

Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice” in 

municipiul Alexandria pe 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 

 

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 organizarii si desfasurarii evenimentului “Poveste de Craciun” in municipiul 

Alexandria pe 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 

 

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 organizarii si desfasurarii evenimentului “1 Decembrie” in municipiul Alexandria 

pe anul 2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
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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 organizarii si desfasurarii evenimentului “ALEGERI C.L.T.A.” in municipiul Alexandria pe 

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, 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 si Statului de functii ale Serviciului Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public 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 modalitatii de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este de acord cu proiectul prezentat cu exceptia 

unei prevederi, respectiv cea de a se interzice si pe firma de publicitate prezentarea anumitor logouri 

publicitare, dand exemplul sfintei cruci. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu aceasta idee, dar sa nu fie prezentate poze 

explicite cu alte elemente funerare si il roaga pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor sa faca un 

amendament in acest sens. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune ca amendament , in cuprinsul hotararii sa se 

cuprinda posibilitatea comerciantului de a include pe firma publicitara insemnul distinct al sfintei cruci. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor si 

se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare impreuna cu 

amendamentul aprobat, il supune la vot in forma prezentata si este respins cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru 
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anul 2019 in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie 

la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret. 

Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitare trotuare si 

intrari in curti pe Strada HCC (tronson cuprins intre Str. Al. Ghica – Str. Unirii – dig Vedea)”, in 

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

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

unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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 dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria situat în str. Dunarii, zona Han - Pepiniera, cu nr. cadastral 26265, dupa care se trece la 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 
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Alexandria situat în str. Dunarii, zona Han - Pepiniera, cu nr. cadastral 23572, 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 

declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unui imobil din 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 14 voturi 

„pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru 

Locuinte, nr. 13, situata in blocul S4, sc. A, str. Dunarii, ramasa disponibila in municipiul Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret. 

Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

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

Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local municipiului Alexandria, a unor 

terenuri intravilane pe care sunt amplasate artere de circulatie, 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 trecerea 

din domeniul public in domeniul privat de interes local municipiului Alexandria,  si scoaterea din 
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functiune, casarea si desfiintarea, a unor constructii din cadrul imobilului Liceul Tehnologic Nicolae 

Balcescu, 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 

preluarea unor bunuri apartinand aparținând domeniului public de interes local municipiului 

Alexandria,  de la S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. si transmiterea fara plata catre  , Inspectoratul de 

Politie Judetean Teleorman, 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 

folosinta gratuita, pe perioada determinata catre Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman, a camerei 

tehnice aparținând domeniului public de interes local municipiului Alexandria,  situata in str. 1 Mai nr. 

107, bloc B10, sc. A, parter, ap. 2, 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 

folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, catre Universitatea Valahia din Targoviste, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi 

unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe 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 
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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 

modificarea HCL nr. 51 din 27.02.2019 privind aprobarea preturilor  si tarifelor aferente serviciilor 

sanitar veterinare ce urmeaza a fi practicate de SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL 

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

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

de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria 

in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a aproba modificarea preturilor si 

tarifelor la apa potabila si canalizare pentru intraga arie de operare de catre S.C. APA SERV S.A., dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret. 

Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 voturi „pentru”  si 7 voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria 

in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a aproba Strategia de tarifare a 

S.C. APA SERV S.A., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret. 

Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 voturi „pentru”  si 7 voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 
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   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

modificarea si completarea H.C.L. nr. 05/30.01.2019 privind aprobarea principalelor manifestari 

cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta informeaza ca nu va putea participa la lucrarile sedintei din luna 

octombrie deoarece va fi plecat din localitate. Tot dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru presedinte de sedinta pe d-na consilier Cobarlie 

Silvia. 

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

Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

           In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 9476/20.09.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

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

- Tabelul nominal nr. 9477/20.09.2019 al DAS 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 octombrie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

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

-Tabelul nominal nr. 9471/20.09.2019 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 octombrie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

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

-Tabelul nominal nr. 9472/20.09.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

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

- Tabelul nominal nr. 9473/20.09.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

octombrie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Tabelul nominal nr. 9474/20.09.2019 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 octombrie 

2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

- Tabelul nominal nr. 9475/20.09.2019 al DAS Alexandria cu copiii care frecventeaza unitatile 

de invatamant de pe raza municipiului Alexandria. 

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

-Adresa nr. 9575/24.09.2019 a DAS Alexandria prin care inainteaza Tabelul nominal nr. 

5973/20.09.2019 al Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria; 

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

-Referatul nr. 9503/28.09.2019 privind acordarea unu ajutor de urgenta d-nei Badea 

Alexandrina. 

Dl primar Victor Dragusin propune ca acest referat sa fie amanat pentru sedinta urmatoare 

pentru a fi depuse documente tehnice justificative, care lipsesc, fiind vorba de un ajutor ce consta in 

materiale de constructie. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

-Referatul nr. 9478/20.09.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Botorogeanu Adriana. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 euro. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 20891/20.09.2019 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr. 

19376/02.09.2019 a d-lui Popescu Alexandru Ciprian, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 3 situata 

in bl P8, str. Sos. Turnu Magurele, nr. 1A, municipiul Alexandria si a d-nei Popescu Daniela Maria, 

chirias al unitatii locative nr. 2, situata in bl S1, sc A, str. Dunarii municipiul Alexandria; 

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

-Punctul de vedere nr. 20892/20.09.2019 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr. 

19885/09.09.2019 a d-nei Girdoc Mirela, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr.18 situata in bl P3, str. 

Sos. Turnu Magurele, nr. 1A, municipiul Alexandria, si a d-nei Ciurea Nicoleta Alexandra, chirias al 

unitatii locative nr. 4, situata in bl P9, sc. A, str. Sos Turnu Magurele, nr. 1 A, municipiul Alexandria; 

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

-Punctul de vedere nr. 20377/20.09.2019 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 

13770/22.10.2004 incheiat intre Consiliul Local al municipiului Alexandria si CMI Mazareanu Marcel-

Marius si actualizare date identificare ale partilor contractante, prin act aditional; 

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

-Punctul de vedere nr. 20247/12.09.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren parcare nr. 32649/23.011.2015, zona bl 806, pozitia 4, de la Obretin Eftimia la Folea Gheorghe; 

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

-Punctul de vedere nr. 19080/29.08.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren  garaj nr. 14801/1997, zona bl 1621, pozitia 8, de la Ulmamei Ilie catre Duncea-Borca Roxana; 

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

-Punctul de vedere nr. 18863/28.08.2019 privind transferul  contractuli de inchiriere pentru 

teren garaj nr. 14621/2007, zona bl 597-599, pozitia 12, de la coman Nicolae catre Pirvan Tatian; 

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

-Punctul de vedere nr. 20230/23.09.2019 privind obtinerea acordului privind declansarea 

procedurii de licitatie publica a spatiilor excedentare in scopul amplasarii a doua automate alimentare, 
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cu suprafata de 1,5 m2 fiecare, in corp A, respectiv corp B, situate in incinta Scolii Gimnaziale “Stefan 

cel Mare”, la parter; 

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

-Punctul de vedere nr. 20954/23.09.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren parcare nr. 24175/07.10.2015, zona bl M17-M5, pozitia 15, de la Dima Emil la Stoian Gabriel; 

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

 Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                             Bogdan Alin Doncea                                                       Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 21680 din 30.09.2019 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 25.09.2019 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 30.09.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  25.09.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                  CONSILIER,   

   

                           Plosceanu Cristian                              Ene Paulica                  

                   

 

 

 

 

 

 


