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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 29 mai 2019, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 

Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 19 

(nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti 

nemotivati d-nii consilieri Streinu Marius si Titirisca Florin Nicusor 

 D-na presedinte de sedinta Cobarlie Silvia arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

 Tot d-na presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, 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 21 

mai 2019, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 

consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia.  

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1060 din 23 mai 2019 si prin adresa nr. 11432 din aceeasi data, a 

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

- Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea evenimentului „JOCURILE 

VACANTEI” in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea evenimentului „COLOUR THE 

PARTY” in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu Palatul Copiilor din 

municipiul Alexandria privind desfasurarea in comun a concursului national „Dialogul Artelor”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la 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; 

 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor 

activitati in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi urbane 2019; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea evenimentului „CEL MAI 

FRUMOS SPATIU VERDE”, in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia Ridica-te si Umbla in vederea realizarii in comun a unor actiuni 

specifice persoanelor cu deficiente locomotorii; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea actiunii „ZIUA COPILULUI”, in 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea actiunii „ZIUA 

ABSOLVENTULUI”, in municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea actiunii „MARATONUL 

FILMELOR PENTRU COPII”, in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2018-

2019; 



2 

 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

31.03.2019; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al Municipiului 

Alexandria pe anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia „Sfantul Alexandru”din Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia „Sfintii Imparati Constantin si Elena” din Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia „Sf. Cuvioasa Parascheva”din Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia „Sfantul Nicolae”din Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”din Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 57/02.10.2008 privind 

aprobarea regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 

municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Statului de Functii al Serviciului Public de Interes 

Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

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

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Alexandru Colfescu nr. 79, cu nr. cadastral 23352; 

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

interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

 - 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. Viilor, zona Siloz; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în Drum de Centura nr. 97; 

 - 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. Libertăţii, nr. 1A, LOT 2, 

cu nr. cadastral 23543; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii - pietonal, zona 

Piaţa Centrală; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 10, situată in blocul 

S2, sc. A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru obiectivul de investitii „Construire imprejmuire incinta la Colegiul National Al. D. 

Ghica”in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru obiectivul de investitii „Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la 

Gradinita cu PP nr. 6”in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru obiectivul de investitii „Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu PP nr. 7” in 

Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele DTAC 

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

laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”Alexandria; 
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 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru proiectul de investitii „Retele tehnico edilitare, locuinte colective in regim de 

inchiriere – zona Pepiniera – Peco-rest de executat” in Municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune si Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 

ale SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune si Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 

ale SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, 

Raportului de Gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2018 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar 

la data de 31.12.2018 al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar 

la data de 31.12.2018 al S.C. SERVICIUL SANITAR VERERINAR S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit,  a Situatiilor financiar-

contabile,  a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar 

la data de  31. 12. 2018 ale S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit,  a Situatiilor financiar-

contabile,  a Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar 

la data de  31. 12. 2018 ale S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. 

- 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 retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia Ridica-te si Umbla in vederea realizarii in comun a unor actiuni 

specifice persoanelor cu deficiente locomotorii; 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2018 ale SC TRANSLORC PREST SRL Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 226/30.07.2018 

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitate sportiva a Clubului Sportiv Municipal 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 167/18.06.2018 cu 

modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal, 

organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia Ridica-te si Umbla in vederea finantarii si realizarii in comun a 

unor actiuni specifice persoanelor cu dizabilitati; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2019; 

 -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 darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public Alexandria; 

 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 organizarea si desfasurarea evenimentului „JOCURILE VACANTEI” in 

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

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

unanimitate de voturi.  

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

organizarea si desfasurarea evenimentului „COLOUR THE PARTY” 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 Acordului de parteneriat cu Palatul Copiilor din municipiul Alexandria 

privind desfasurarea in comun a concursului national „Dialogul Artelor”, 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 la modificarea si completarea Anexei la 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 
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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 

asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro 

Mediu Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati in cadrul Programului Spatii Verzi, 

Componenta – Spatii Verzi urbane 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 

organizarea si desfasurarea evenimentului „CEL MAI FRUMOS SPATIU VERDE”, 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 organizarea si desfasurarea actiunii „ZIUA COPILULUI”, 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 organizarea si desfasurarea actiunii „ZIUA ABSOLVENTULUI”, in municipiul 

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

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

de voturi. 

x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

organizarea si desfasurarea actiunii „MARATONUL FILMELOR PENTRU COPII”, in Municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, 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 numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 

Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2018-2019, 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 executiei bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2019, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore 

Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

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

hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al Municipiului Alexandria pe anul 

2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 

6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, 

Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfantul Alexandru”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 alocarea 

de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfintii Imparati 

Constantin si Elena” 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 alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru 

Parohia „Sf. Cuvioasa Parascheva”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 alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru 

Parohia „Sfantul Nicolae”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 alocarea 

de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfintii Apostoli Petru si 

Pavel”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 modificarea si completarea H.C.L. nr. 57/02.10.2008 privind aprobarea 

regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi 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 

unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 
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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 Statului de Functii al Serviciului Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta 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 str. Alexandru Colfescu nr. 79, cu nr. cadastral 23352, 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 licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului  privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat în str. Viilor, zona Siloz, 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 concesionarea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în Drum de Centura nr. 97, 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 

vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului  privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii, nr. 1A, LOT 2, cu nr. cadastral 23543, 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 închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii - pietonal, zona Piaţa Centrală, 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 vânzării in rate a locuinței nr. 10, situată in blocul S2, sc. A, str. Dunării din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Curea Gina Georgeta. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 voturi „pentru” . 

D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.  

 

                                                                      x 

x  x 

 

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 valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru 

obiectivul de investitii „Construire imprejmuire incinta la Colegiul National Al. D. Ghica”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 

 

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 valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii 

„Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu PP nr. 6”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 valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru 

obiectivul de investitii „Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu PP nr. 7” in Municipiul 

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

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

de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea documentatiei tehnico economice la fazele DTAC si PT, si a cofinantarii de la bugetul local 

pentru obiectivul de investitii „Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel 

Mare”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 valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru 

proiectul de investitii „Retele tehnico edilitare, locuinte colective in regim de inchiriere – zona 

Pepiniera – Peco-rest de executat” 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 
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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 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a 

Asociatilor la S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L.;, 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 Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca persoana desemnata este prezenta in sala si daca 

este, sa se prezinte. 

D-na Ghagichevici Anne-Marie, arhitectul sef al Municipiului Alexandria se prezinta. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Curea Gina Georgeta. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 voturi „pentru” . 

D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.  

 

                                                                      x 

x  x 

 

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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba la ce capitol bugetar va merge acest aport. 

Dl Jusca Mihai, director la ASCE spune ca aportul va merge la investitii. 

Nemaifiind si alte discutii 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 Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si Raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 ale SC Administratia Strazilor, 

Constructii Edilitare SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 

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

13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, 

Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 
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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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba la ce capitol bugetar va merge acest aport. 

Dl Teodorescu Octavian, director la SC PIETE SI TARGURI SRL spune ca aportul va merge la 

capitolul de functionare. 

Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore 

Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune si Raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 ale SC Piete si Targuri Alexandria 

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

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 

6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, 

Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

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

hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de 

Gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2018 ale SC 

Primalex Proiect Tel SRL 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin 

Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune si a Raportului 

de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2018 al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin 

Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 
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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 Raportului de audit, a Situatiilor financiar-contabile, a Raportului de 

gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2018 al 

S.C. SERVICIUL SANITAR VERERINAR 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea Raportului de audit,  a Situatiilor financiar-contabile,  a Raportului de gestiune si a 

Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de  31. 12. 2018 ale S.C. 

TERMIC CALOR SERV 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin 

Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

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

hotarare cu privire la aprobarea Raportului de audit,  a Situatiilor financiar-contabile,  a Raportului de 

gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la data de  31. 12. 2018 

ale S.C. PARC INDUSTRIAL 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

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

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei 

lui pe dl consilier Florea Voicila. 

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

Petcu Marian Dragos 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 Raportului de audit, Situatiilor financiar-contabile, Raportului de 

gestiune si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC 

TRANSLORC PREST SRL 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu 

Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta 

Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

modificarea si completarea anexei la HCL nr. 223/30.07.2018 privind aprobarea Normelor financiare 

pentru activitate sportiva a Clubului Sportiv Municipal 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 modificarea si completarea HCL nr. 167/18.06.2018 cu modificarile si 

completarile ulterioare privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal, organigramei, statului 

de functii si a Regulamentului de organizare si functionare, 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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Parc Industrial 

Alexandria SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba la ce capitol bugetar va merge acest aport. 

Dl Neacsu Ionut, director la SC Parc Industrial Alexandria SRL, spune ca acest aport va merge 

la capitolul de functionare. 

 Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi 

Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia). 
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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 asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Asociatia Ridica-te si Umbla in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni 

specifice persoanelor cu dizabilitati, 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 

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

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore 

Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

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

hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local 

al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 

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

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

de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta 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 d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

           In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 5429/22.05.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

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

97/28.03.2018.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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- Tabelul nominal nr. 5428/22.05.2019 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 iunie 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. 5425/22.05.2019 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 iunie 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. 5426/22.05.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 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. 5424/22.05.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

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. 5423/22.05.2019 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 iunie 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. 5427/22.05.2019 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 iunie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Referatul nr. 5282/17.05.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Bazavan Luminita Elena. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea evhivalentului in lei a sumei de 1000 euro. 

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

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

-Referatul nr. 5370/21.05.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui Andrei Vasile. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea evhivalentului in lei a sumei de 1000 euro. 

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

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

-Punctul de vedere nr. 10223/23.05.2019 al Directiei Patrimoniu privind solicitarea d-lui 

Agapie Ion, inregistrata la Primaria municipiului Alexandria, cu nr. 10223/10.05.2019, privind 

comunicarea, avand in vedere art. 18, 19, 20, 21, 22 din Legea nr. 213/1998, daca avem “in evidenta 

suprafata de teren intre blocul I14 si blocul I15, din Alexandria” ; 

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

 -Punctul de vedere nr. 10941/21.05.2019 al Directiei Patrimoniu  privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 12790/06.06.2017, zona bloc 220-PT13, poz 11, de la d-na 

Ianculescu Mirela Daniela la dl Costea Mircea Florin; 

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

 -Punctul de vedere nr. 9919/15.05.2019 al Directiei Patrimoniu  privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr. 17168/01.08.2014, zona bl 701, poz 8, de la Nicolae Ion la dl Grosu 

Ionut; 

 D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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 -Punctul de vedere nr. 9284/15.05.2019 al Directiei Patrimoniu  privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 6792/2008, zona bl 823, poz 4, de la dl Popescu Emilian la dl 

Olteanu Ionel George; 

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

 -Punctul de vedere nr. 9253/15.05.2019 al Directiei Patrimoniu  privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 12875/1997, zona bl L4-L9, poz 20, de la dl Badea Marian la dl 

Rizea Marius Laurentiu; 

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

 -Punctul de vedere nr. 10807/16.05.2019 al Directiei Patrimoniu  privind prelungirea 

Contractului de concesiune nr. 13334/14.10.2004 incheiat intre Consiliul local al municipiuli 

Alexandria si CMI Dr. Tanase Daniela Catalina. Alexandria, prin act aditional; 

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

-Punctul de vedere nr. 11797/28.05.2019 al Directiei Patrimoniu  privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr. 16970/19.08.2014, zona bloc 216-223, poz. 7, de la dl Mitroi Viorica 

la dl Filip Valentin; 

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

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, 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,           

                                 Cobarlie Silvia                                                                Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 12076 din 03.06.2019 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 29.05.2019 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 03.06.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  29.05.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                   CONSILIER,                                                         

   

                         Plosceanu Cristian                      Ene Paulica 

                   

 

 

 

 

 

 


