JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 31 ianuarie 2018, 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 dl. consilier Epure Haralambie si d-na consilier Curea Gina Georgeta.
Dl. presedinte de sedinta Ilie Sorin Gabriel arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1)
din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.
Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic,
reprezentanti mass-media.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei din 23
ianuarie 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (dnii consilieri (Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu si Modrigala Constanta Claudia).
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Ilie Sorin Gabriel, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 155 din 25 ianuarie 2018 si prin adresa nr. 1857 din aceeasi data,
a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii „Proiectului „Asistenta tehnica pentru
pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020” in Proiectul „Sprijin pentru
pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, cod My SMIS 114439 si
aprobarea co-finantarii Proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in
perioada 2014-2020”;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului local al
municipiului Alexandria pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A.
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale
din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciului Public de
Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciului Public de Interes Local Directia de
Asistenta Sociala Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Martisor pe
raza municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea 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 aprobarea Protocolului de Colaborare dintre 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;

1

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al Municipiului
Alexandria cu Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie (Alexandria) in vederea
sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative, seminarii si manifestari;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea „Concursului Uniti suntem ROMANIA”, in municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de
tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca,
prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei parti din constructia C1 cu numarul
cadastral 23198-C1, din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit nr. 10, apartinand domeniului public de interes
local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) partiale a constructiei C1, pe perioada
desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare), pentru realizarea proiectului „Reabilitare, extindere si dotare
Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ504 Alexandria-Laceni, zona Statiei
electrice Magura;
-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria situat in DJ504 Alexandria-Cernetu, nr. cadastral 23590;
-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria situat in Strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25082;
-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria situat in str. Viitorului, Cvartal CV 71, de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu si
darea in administrare catre Directia Generala de Asistenta Sociala;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 6, situata in blocul S4, sc B, str.
Dunarii, din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 9 , situata in blocul S1, sc. B, str.
Dunarii, din municipiul Alexandria, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte;

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 274/30.10.2013 privind colaborarea in
vederea incasarii taxei de trafic greu prin serviciul Westaco Express in reteaua de benzinarii OMV;
-Proiect de hotarare cu privire la incetarea mandatului de membru in Adunarea Generala a
Asociatiilor la SC APA SERV SA Alexandria a domnului Tabacitu Stefan si desemnarea altui membru
imputernicit al Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC APA SERV SA
Alexandria;
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la schimbarea denumirii „Proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei
de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020” in Proiectul „Sprijin pentru pregatirea
aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, cod My SMIS 114439
si aprobarea co-finantarii Proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului local al municipiului Alexandria pentru functiile
de membrii in Consiliul de Administratie al S.C. APA SERV S.A. Alexandria, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si 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. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Preda Catalin Ionut.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
19 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei
ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciului Public de Interes
Local Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciului Public de Interes Local Directia de
Asistenta Sociala Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
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 Regulamentului pentru organizarea Targului de Martisor pe raza municipiului
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate
de voturi.
x
x
x
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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 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, 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 Protocolului de Colaborare dintre 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,
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 asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al Municipiului Alexandria cu
Universitatea Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie (Alexandria) in vederea
sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative, seminarii si manifestari, 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 organizarea „Concursului Uniti suntem ROMANIA”, in municipiul Alexandria, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in
municipiul Alexandria in anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

4

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca s-a uitat cu atentie pe acest proiect si a constatat ca la
capitolul „cel mai frumos spatiu verde” este o crestere de 10 ori a sumei propuse, iar la capitolul „ziua
copilului” este o scadere de 70% a sumei, fata de anul precedent.
Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru „cel mai frumos spatiu verde”, anul trecut nu s-au
facut achizitii deoarece au ramas si s-au acordat produse achizitionate din anul 2016, respectiv ustensile
pentru gradinarit. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca pentru „ziua copilului” sunt si alte activitati
programate pentru data de 1 iunie.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel propune sa se pastreze aceleasi sume pentru „cel mai frumos
spatiu verde” si „ziua copilului” ca in anul 2017.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Nadrag Gigi Gabriel si este
respinsa, obtinand 7 voturi „pentru” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Preda Catalin Ionut, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si
Modrigala Constanta Claudia) si 12 „abtineri”.
Nemaifiind si altediscutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi
Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu,
Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2018, 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
schimbarea destinatiei unei parti din constructia C1 cu numarul cadastral 23198-C1, din cadrul
Gradinitei cu Program Prelungit nr. 10, apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) partiale a constructiei C1, pe perioada desfasurarii
lucrarilor de desfiintare (demolare), pentru realizarea proiectului „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 declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a
unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ504 Alexandria-Laceni, zona Statiei electrice Magura,
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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
dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria
situat in DJ504 Alexandria-Cernetu, nr. cadastral 23590, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria situat in Strada Viilor, nr. 15, nr. cadastral 25082, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
preluarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in
str. Viitorului, Cvartal CV 71, de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu si darea in administrare catre
Directia Generala de Asistenta Sociala, 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 vanzarii locuintei nr. 6, situata in blocul S4, sc B, str. Dunarii, din municipiul
Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si 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. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Preda Catalin Ionut.
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Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
19 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea vanzarii locuintei nr. 9 , situata in blocul S1, sc. B, str. Dunarii, din municipiul Alexandria,
construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si 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. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Preda Catalin Ionut.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
19 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la modificarea HCL nr. 274/30.10.2013 privind colaborarea in vederea incasarii taxei de trafic
greu prin serviciul Westaco Express in reteaua de benzinarii OMV, 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
incetarea mandatului de membru in Adunarea Generala a Asociatiilor la SC APA SERV SA Alexandria
a domnului Tabacitu Stefan si desemnarea altui membru imputernicit al Municipiului Alexandria in
Adunarea Generala a Asociatilor la SC APA SERV SA Alexandria, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
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Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si 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. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Preda Catalin Ionut.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
19 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 812 din 26.01.2018 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2018, conform HCL nr.
272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 813/26.01.2018 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 februarie 2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 817 din 26.01.2018 al DGAS 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 februarie 2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 818/26.01.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2018, conform HCL nr.
272/25.09.2015;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 816 din 26.01.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru
Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna februarie
2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 815 din 26.01.2018 al DGAS 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 februarie
2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nr. 814/26.01.2018 al DGAS 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 februarie 2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi
-Adresa nr. 115/31.01.2018 a SC PIETE SI TARGURI SRL privind organizarea „Targului de
flori” in zona centrala a municipiului.
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Dl presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2855/31.01.2018 al Directiei Patrimoniu privind preluarea Contractului
de concesiune nr. 12146/31.05.2012 pentru terenul in suprafata de 28,00 mp, apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai nr. 68C CV53 de catre SC
NICOMED SRL Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2362/31.01.2018 al Directiei Patrimoniu privind acceptul privind
transmiterea dreptului de concesiune in aceiasi termeni si conditii catre tert adjudecatar, in situatia
instrainarii constructiei amplasata pe terenul concesionat conform Contractului de concesiune nr.
30844/17.12.2009 pentru terenul in suprafata de 2808,00 mp, apartinand domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, str. Viilor, nr. 1.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Adresa nr. 2320/31.01.2018 al Compartimentului Resurse Umane privind evaluarea
performantelor profesionale individuale pentru secretarul municipiului Alexandria.
Dl consilier Florea Voicila propune acordarea calificativului Foarte Bine.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Florea Voicila 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,
Consilier,
Ilie Sorin Gabriel

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 2506 din 02.02.2018
VIZAT
SECRETAR,
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 31.01.2018

Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat astazi 02.02.2018, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 31.01.2018, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Ene Paulica
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sedinta

