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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 30 octombrie 2017, orele 10,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 

d-nii. consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut si Florea Laurentiu fiind absenti 
nemotivat.  

 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 

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

completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 

gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 

reprezentanti mass-media.  

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2743 din 26 octombrie 2017 si prin adresa nr. 29123 din aceeasi 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Extindere cladire si amenajare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obictivului de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala 
Stefan cel Mare”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Al. Colfescu”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr.1”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitare cresa nr. 4”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului 

si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, a unor unitati locative tip A.N.L. si transmiterea in 

folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora 
 -Petitii si interpelari; 

Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 

htoarare:  

-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 2017; 
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Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la 

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

unanimitate de voturi.  

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 

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

hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de 

investitii „Extindere cladire si amenajare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, dupa care se trece la 

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

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

                                                                         x 
    x                 x 

 

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

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

aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obictivului de investitii „Modernizare 

spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, dupa care se trece la 

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

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

                   

   x 

    x                 x 

 

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

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

privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii 
„Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Al. Colfescu”, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

                                                                         x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea si 

modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.   

                                                                         x 

    x                 x 
 

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

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

aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Modernizare si 

reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr.1”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 

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

se aproba cu unanimitate de voturi.   
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   x 

    x                 x 

 

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

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

privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii 

„Reabilitare cresa nr. 4”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 

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

unanimitate de voturi. 
                                                                         x 

    x                 x 
 

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

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

aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Reabilitare, 

extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.    

                  

   x 

    x                 x 

 

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

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

privire la trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si administrarea 

Consiliului local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne, a unor unitati locative tip A.N.L. si transmiterea in folosinta gratuita pe durata 

existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

                  

   x 

    x                 x 

 

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

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

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

administrativ –teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2017, dupa care se trece la 

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

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

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,           

                                Florea Voicila                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 29502 din 31.10.2017 

 

           AVIZAT 

                    SECRETAR, 

                 Jr. Purcaru Iulian 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 30.10.2017 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 31.10.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.10.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   CONSILIER,                                                            CONSILIER, 

   

                 Plosceanu Cristian            Ene Paulica 

 

 

 
 

 

 


