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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 27 februarie 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. 

 D-na presedinte de sedinta Curea Gina Georgeta 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, 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. 

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 30 

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

 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Gina Georgeta, da cuvantul d-lui. primar 

Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 516 din 20 februarie 2019 si prin adresa nr. 3954 din 

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

- Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice 

din municipiul Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cresa nr. 4”, Municipiul 

Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizarea 

infrastructurii gradinitei cu PP nr. 4”, Municipiul Alexandria; 

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

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

Gradinita nr. 7”, Municipiul Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita 

cu program prelungit nr. 10”, Municipiul Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare spatii agrement, 

imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Extindere cladire si amenajare 

laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Scoala 

Gimnaziala Al. Colfescu”, Municipiul Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 

5”, Municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a 

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea localului 

Scolii Gimnaziale nr. 6”, Municipiul Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare cladire 

(laboratoare multimedia) scoala gimnaziala nr. 7”, Municipiul Alexandria; 

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

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

Tehnologic nr. 1”, Municipiul Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru proiectul de investitii „Modernizare si utilitati pe Soseaua Turnu 

Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea 

participarii in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico economici, a cheltuielilor legate de 

proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea 

in comun a unei achizitii publice ocazionale pentru proiectul „Achizitia de mijloace de transport public 

– autobuze electrice”, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 

4e – Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in 

special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a 

masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon 

in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul 

de proiecte dedicate cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, ca lider de parteneriat; 

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

„Desfiintare constructii Stadion Municipal”, in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii 

„Desfiintare constructii Strada Vedea nr. 4” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de proiectare cuprinse in Programul 

serviciilor  de proiectare, cu finantare din excedentul anilor precedenti, utilizat pentru anul 2019, de 

catre S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului serviciilor de proiectare, cu finantare 

din excedentul anilor precedenti, utilizat pentru anul 2019, de catre S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de 

urgenta familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete 

sociale persoanelor singure si familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui 

nivel de trai minimal din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale 

administrate  si finantate din bugetul Consiliului local al municpiului Alexandria pentru anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de 

urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea in administrare de catre Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria de la Consiliul Judetean Teleorman pentru Directia de Asistenta Sociala 

Alexandria a unui spatiu medical in imobilul situat in Municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 

32, proprietate privata a judetului Teleorman; - 

 -Proiect de hotarae cu privire la modificarea H.C.L. nr. 33/27.02.2017 privind aprobarea 

componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria si a 

Regulamentului de organizare si functionare a acesteia; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 140/ 20 aprilie 

2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a 

serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar 

veterinare ce urmeaza a fi practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere 

strazi pentru trimestrul intai al anului 2019 in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Calendarului de Activitati pentru anul 2019, 

conform Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman si Centrul Judetean de Resurse 

si Asistenta Educationala Teleorman in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni 

educative; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului „OLIMPIADA 

SIGURANTEI”, in municipiul Alexandria; 

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

interes local al municipiului Alexandria situat în Soseaua Alexandria Cernetu, nr.cadastral 25530; 

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

interes local al municipiului Alexandria situat în Drum de Centură, nr.cadastral 25855; 

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

local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitație publica a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Bucuresti, zona bl.702, sc.B; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Carpaţi, zona bloc 256, cu 

nr. cadastral 25971; 

 -Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă, situat în municipiul Alexandria, strada 1 Mai, bloc B4, ap. 4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui imobil, apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, nr. 79; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea 

imobilului - Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cartal 79, din domeniul public al 

Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a 

acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  a unui imobil  apartinand domeniului  

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona IAICA, catre Serviciul 

Public de Interes  Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr.65/31.03.2011 de 

stabilire a modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 

delegare a gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe durata nelimitata , catre 

Distributie Energie Oltenia SA a instalatiilor de distributie publica rezultate din lucrarea „Extinderea 

retelei de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati 

militare, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman“ proprietatea  Municipiului Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 2J ( 

lot 1), cu nr.  cadastral 24868; 

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

municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari;  
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Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 

5”, Municipiul Alexandria; 

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

cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare cladire 

(laboratore multimedia) scoala gimnaziala nr. 7”, municipiul Alexandria; 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Calendarului de Activitati pentru anul 2019, 

conform Protocolului de Colaborare dinte Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Teleorman in vederea sustinerii si realizarii in 

comun a unor actiuni educative; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Retea 

de iluminat public in incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, Programul Operational 2014-2020, 

Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C – iluminat public, apelul de proiecte nr. 

POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, nr. 314A, cu 

nr. cadastral 25931; 

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

local al municipiului Alexandria a unor bunuri aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., pentru 

scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in 

solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, din 

municipiul Alexandria; 

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

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

cadrul imobilului situat in str. Alexandru Ghica, nr. 119, cu nr. cadastral 23919; 

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

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

cadrul imobilului situat in str. Vedea nr. 4, cu nr. cadastral 23951; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonei in vederea instalarii de catre candidati, partide 

politice, aliante politice si aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al 

Municipiului Alexandria pe perioara electorala; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind finantarea 

nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, pentru proiecte si programe 

sportive; 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na 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, 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 unanimitate 

de voturi.  

                                                                      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 indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivul de investitii „Reabilitare cresa nr. 4”, Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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 indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la 

bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizarea infrastructurii gradinitei cu PP 

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  aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la bugetul 

local pentru obiectivul 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 

 

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 si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivul de investitii „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 10”, 

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 si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivul de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala 

Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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                                                                    x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 si a cofinantarii de la 

bugetul local pentru obiectivul de investitii „Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala 

Gimnaziala Stefan cel Mare”, 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 indicatorilor tehnico economici actualizati si a cofinantarii de la 

bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Al. 

Colfescu”, 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 si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr. 6”, Municipiul 

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

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

de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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 si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr. 1”, Municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 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 si a cofinantarii de la bugetul local pentru 

proiectul de investitii „Modernizare si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in 

Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 
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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 modificarea HCL nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea participarii in cadrul 

proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de 

aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei 

achizitii publice ocazionale pentru proiectul „Achizitia de mijloace de transport public – autobuze 

electrice”, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e – 

Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in 

special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a 

masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon 

in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul 

de proiecte dedicate cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, ca lider de parteneriat, 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 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri 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 20 de 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 

aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul „Desfiintare constructii Stadion 

Municipal”, 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 20 de 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 documentatiei tehnice pentru obiectivul de investitii „Desfiintare 

constructii Strada Vedea nr. 4” 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 
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forma prezentata si se aproba cu 20 de 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 tarifelor de proiectare cuprinse in Programul serviciilor  de proiectare, 

cu finantare din excedentul anilor precedenti, utilizat pentru anul 2019, de catre 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 

20 de 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 

aprobarea Programului serviciilor de proiectare, cu finantare din excedentul anilor precedenti, utilizat 

pentru anul 2019, de catre 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 20 de 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 stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si 

persoanelor singure domiciliate pe raza 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 20 de 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 acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale 

persoanelor singure si familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de 

trai minimal 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 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 planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate  si finantate din bugetul 
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Consiliului local al municpiului 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 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 componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 

pe raza municipiului Alexandria, 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 Cobarlie Silvia. 

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 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 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 preluarea in administrare de catre Consiliul Local al Municipiului Alexandria de 

la Consiliul Judetean Teleorman pentru Directia de Asistenta Sociala Alexandria a unui spatiu medical 

in imobilul situat in Municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 32, proprietate privata a judetului 

Teleorman, 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 modificarea H.C.L. nr. 33/27.02.2017 privind aprobarea componentei Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria si a Regulamentului de 

organizare si functionare a acesteia, 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.  
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Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

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 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 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 

modificarea si completarea anexei la HCL nr. 140/ 20 aprilie 2016 privind aprobarea regulamentului 

privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata 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 preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar veterinare ce urmeaza a 

fi practicate de S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR 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 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 de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru trimestrul intai al anului 2019 

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 Calendarului de Activitati pentru anul 2019, conform Protocolului de 

Colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 

Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta 

Educationala Teleorman in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative, 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.   
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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 

organizarea si desfasurarea Concursului „OLIMPIADA SIGURANTEI”, 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 dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria situat în Soseaua Alexandria Cernetu, nr.cadastral 25530, 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 

dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 

situat în Drum de Centură, nr.cadastral 25855, 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 declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri 

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 

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 

vânzarea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat în str.Bucuresti, zona bl.702, sc.B, 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. 
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                                                                      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 vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situat în str. Carpaţi, zona bloc 256, cu nr. cadastral 25971, 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 

închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în 

municipiul Alexandria, strada 1 Mai, bloc B4, ap. 4, 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 schimbarea destinatiei a unui imobil, apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, nr. 79, 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 

modificarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului - Sala de culturism situat in strada 

Dunarii, nr. 49 A, cartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al 

Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului, 

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 darea in administrare  a unui imobil  apartinand domeniului  public de interes 

local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona IAICA, catre Serviciul Public de Interes  

Local Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
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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 

modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr.65/31.03.2011 de stabilire a modalitatii de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. Piete si 

Targuri Alexandria S.R.L, 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 darea in folosinta gratuita pe durata nelimitata , catre Distributie Energie Oltenia 

SA a instalatiilor de distributie publica rezultate din lucrarea „Extinderea retelei de interes public 

necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati militare, Municipiul 

Alexandria, judetul Teleorman“ proprietatea  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 

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

municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 2J ( lot 1), cu nr.  cadastral 24868, 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 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria 

pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 D-na presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru functia de presedinte de sedinta pentru urmatoarele 

trei luni pe d-na consilier Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte prpuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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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 Calendarului de Activitati pentru anul 2019, conform Protocolului de Colaborare dinte 

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul pentru Situatii 

de Urgenta Teleorman in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative, 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 proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Retea de iluminat public 

in incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”, Programul Operational 2014-2020, Axa prioritara 3, 

Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea C – iluminat public, apelul de proiecte nr. 

POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, din bugetul local 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 20 de voturi „pentru” (dl consilier Nadrag 

Gigi Gabriel 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 

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

municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, nr. 314A, cu nr. cadastral 25931, 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 20 de voturi „pentru” (dl consilier Nadrag 

Gigi Gabriel 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria a unor bunuri aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., pentru scoaterea din functiune, 

in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii, 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 20 de voturi „pentru” (dl consilier Nadrag Gigi Gabriel 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 
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aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in 

repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, 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 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria si scoaterea din functiune, casarea si demolarea, a unor constructii din cadrul imobilului 

situat in str. Alexandru Ghica, nr. 119, cu nr. cadastral 23919, 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 trecerea 

din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si scoaterea din 

functiune, casarea si demolarea, a unor constructii din cadrul imobilului situat in str. Vedea nr. 4, cu nr. 

cadastral 23951, 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 stabilirea zonei in vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante 

politice si aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria 

pe perioara electorala, 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 Ghidului solicitantului privind finantarea nerambursabila din fondurile bugetului local al 

Municipiului Alexandria, pentru proiecte si programe sportive, 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 
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           In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 1660 din 21.02.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 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. 1661/21.02.2019 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 martie 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. 1659/21.02.2019 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 martie 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. 1658/21.02.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 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. 1664/21.02.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

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. 1663/21.02.2019 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 martie 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. 1662/21.02.2019 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 martie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Adresa nr. 1443/21.02.2019 a DAS Alexandria prin care inainteaza tabelul nominal –

supliment- cu elevii de la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria. 

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

-Punctul de vedere nr. 3782/22.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 639/2011, zona bloc F6 (loc joaca), poz. 6, de la dl Iancu Dumitru 

la d-na Ghimfus Maria; 

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

 -Punctul de vedere nr. 4215/25.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru amplasament situat in Piata Centrala, str. Constantin Brancoveanu, spatiu 

comercial modul A1, poz 2, conform contract de inchiriere nr. 7529/26.05.1998, profil activitate – 

comert, de la SC Craciun T&L SNC la NI&MG COM SRL; 

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

 -Punctul de vedere nr. 2018/20.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 1780/2003, zona bl L14-L31, poz 1, de la dl Craciun Cornel la dl 

Anghel Iulian Andrei; 

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

 -Punctul de vedere nr. 2804/21.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru amplasament conform contract de inchiriere nr. 12295/11.09.2009, Piata Centrala –
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Cupola, poz 23, profil activitate-comert produse agroalimentare, de la Balea Silvia Intreprindere 

Individuala la SC Silvia si Elena SRL Alexandria, administrator fiind tot d-na Balea Silvia; 

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

 -Punctul de vedere nr. 2942/20.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 32150/19.11.2015, zona bl M17-M4-M2, poz 25, de la d-na 

Margarint Maria la d-na Hututuc Nicoleta; 

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

 -Punctul de vedere nr. 1979/19.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 17570/05.09.2013, zona bl 585-586-591, poz 2, de la dl Sindila 

Gabriel Sandu la dl Vasile Laurentiu Stefan; 

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

 -Punctul de vedere nr. 2176/19.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 35643/13.01.2016, zona bl M3, poz 9, de la dl Ispas Ion la dl 

Hodivoianu Alexandru; 

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

 -Punctul de vedere nr. 2489/19.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 13963/2010, zona bl L28, poz 9, de la dl Stoica Adrian Costinel la dl 

Calin Ion; 

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

 -Punctul de vedere nr. 2105/19.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 14852/04.07.2014, zona bl 220-PT13, poz 2, de la dl Stoican 

Gheorghe la dl Gurbanoaia Adrian; 

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

 -Punctul de vedere nr. 4254/25.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind cererea nr. 

3919/20.02.2019 a d-nei Marcovici Cristina Lacramioara, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr 17 

situata in bl G, et 4, str Ion Creanga, municipiul Alexandria; 

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

 -Punctul de vedere nr. 4207/22.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind prelungirea Contractului 

de concesiune nr. 13811/22.10.2004 intre Consiliul local al municipiului Alexandria si SC SMART 

MEDICAL CLINIC SRL Alexandria, prin act aditional; 

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

 -Punctul de vedere nr. 4208/22.02.2019 al Directiei Patrimoniu privind prelungirea Contractului 

de concesiune nr. 13832/22.10.2004 incheiat intre Consiliul local al municipiului Alexandria si SC 

PRAXIS STANESCU SRL Alexandria si reactualizarea datelor de identificare ale partilor, prin act 

aditional; 

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

-Referatul nr. 3654/18.02.2019 a DAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta 

d-nei Saveschi Elena Livia. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 2000 de 

euro. 

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

Petcu Marian Dragos si aceasta se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Raportul nr. 3654/18.02.2019 a  Compartimentului protectie civila, situatii de urgenta, psi, 

protectia muncii cu privire la evaluarea activitatii de pregatire a Comitetului Local pentru Situatii de 

Urgenta pe anul 2018. 

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

-Raportul nr. 3653/18.02.2019 a Compartimentului protectie civila, situatii de urgenta, psi, 

protectia muncii cu privire la analiza dotarii cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor in 

anul 2018. 
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D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Raportul nr. 3656/18.02.2019 a Compartimentului protectie civila, situatii de urgenta, psi, 

protectia muncii cu privire la analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul 

Municipiului Alexandria pe semestrul II al anului 2018; 

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

-Adresa nr. 3655 a Compartimentului protectie civila, situatii de urgenta, psi, protectia muncii, 

prin care aduce la cunostinta ca nu sunt modificari cu privire la aparitia, la nivel local, a altor riscuri 

decat cele analizate in anul 2018. 

D-na presedinte de sedinta spune s-a luat act de aceasta. 

-Adresa nr. 3855/19.02.2019 a Compartimentului Resurse Umane prin care solicita calificativ 

pentru evaluarea performantelor individuale pentru secretarul municipiului. 

Dl consilier Florea Voicila propune acordarea calificativului FOARTE BINE. 

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

Florea Voicila si aceasta 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,           

                              Curea Gina Georgeta                                                        Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 4782 din 04.03.2019 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 27.02.2019 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 04.03.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  27.02.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                   CONSILIER,                                                         

   

                         Plosceanu Cristian                      Ene Paulica 

                   

 

 

 

 

 

 


