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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 31 octombrie 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 absent nemotivat dl consilier Doncea Bogdan Alin, iar un loc fiind vacant. 

 D-na presedinte de sedinta Cobarlie Silvia arata ca sunt intrunite prevederile art. 137, alin. (1) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei si declara sedinta legal constituita.  

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

secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu, ca au fost 

invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul 

tehnic, reprezentanti mass-media. 

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 14 

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

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1901 din 25 octombrie 2019 si prin adresa secretarului 

Municipiului Alexandria nr. 24192 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 

municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2019 cu privire la 

organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiilor la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„Teleormanul”; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiilor la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„Managementul Deseurilor Teleorman”; 

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

2019; 

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

30.09.2019; 

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

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2019-2020; 

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

fonduri pentru Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea Alexandria nr. 1 din Municipiul 

Alexandria 

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

fonduri pentru Biserica Crestina Baptista „Emanuel” din Municipiul Alexandria; 

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

fonduri pentru Parohia Sfantul Ierarh Grigore Teologul 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; 
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-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 „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 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 „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de 

anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, 

datorate bugetului local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019 – 

martie 2020, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Miss 

Alexandria – editia a V-a” in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Festivalul de 

colinde” editia 2019, in municipiul Alexandria; 

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

„Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion 

Creanga”, in Municipiul Alexandria, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4, 

Prioritatea de investitii 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.I., 

pentru obiectivul de investitii „Amenajare curte la Gradinita cu Program Normal nr. 5”, in Municipiul 

Alexandria; 

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

de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe Strada Viitorului (tronson cuprins intre Str. Al. 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor 

tehnico-economici, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion 

Creanga”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor 

tehnico-economici, conform prevederilor OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii „Amenajare 

peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria”; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind 

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel SRL 

Alexandria in anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 128/24.04.2019 privind 

aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria; 

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

lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului privind activitatea 

de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara 

stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 

190/27.06.2018; 

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

capitalului social al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 
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-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in 

Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

-Poriect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de catre SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului  comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului de functionare a 

sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de 

SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul 

Sanitar Veterinar SRL pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 

TRANSLOC PREST SRL pe anul 2019; 

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

interes local al municipiului Alexandria situat în str. Dunarii, zona bloc G100 PECO, cu numar 

cadastral 25935; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie 

publică a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria 

în vederea parcării autovehiculelor; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi a 

spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului 

public de interes local municipiului Alexandria; 

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

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr.16, situata in blocul S3, sc.B, str. Dunarii, ramasa 

disponibila in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria, in anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria, in anul 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de utilizare pentru ocuparea zonei 

drumurilor aflate in administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria pentru instalatiile de 

comunicatii amplasate subteran si suprateran, aflate in zona acestor drumuri; 

 -Petitii si interpelari;  

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

htoarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in 

Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

Si introducerea  pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri apartinand domeniului privat de interes 

local al Municipiului Alexandria situate in zona E 70; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, pentru anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de 

personal si Regulamentului de organizare si functionare ale serviciului public de interes local Directia 

de Asistenta Sociala Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 

personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala 

si al Directiei de Evidenta a Persoanelor Alexandria; 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta 

supune la vot proiectul ordinii de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

 D-na presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce 

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

participe la votarea respectivului proiect. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, 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 validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 D-na presedinte de sedinta roaga membrii Comisiei de validare a Consiliului local sa verifice 

legalitatea alegerii domnului Potbaniceanu Marian Liviu si sa prezinte raportul de validare. Pentru 

aceasta activitate, dl secretar Alexandru Razvan Ceciu va pune la dispozitia Comisiei de validare 

dosarul intocmit de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Alexandria. 

 D-na presedinte de sedinta roaga presedintele Comisiei de validare sa prezinte raportul de 

validare al d-lui. Potbaniceanu Marian Liviu. 

 Dl Augustin Ioan, presedintele Comisiei de validare prezinta raportul cu propunerea de validare 

a d-lui Potbaniceanu Marian Liviu. 

  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. 

 D-na presedinte de sedinta spune ca in conformitate cu art. 32 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierii ale 

caror mandate au fost validate, trebuie sa depuna juramantul prevazut in acest articol, iar pentru 

aceasta, propune urmatoarea procedura: asistenta se va ridica in picioare si consilierul validat, dl 

Potbaniceanu Marian Liviu se va prezenta la masa prezidiului, unde se afla Constitutia Romaniei si 

Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Biblie cat si pe Constitutie, va da citire textului 

Juramantului si-l va semna, in doua exemplare, unul pentru consilier si unul pentru dosar. Tot d-na 

presedinte de sedinta precizeaza ca legea prevede  expres si in mod imperativ pentru consilierii care 

refuza sa depuna juramantul, acestia sunt considerati demisionati de drept, fiind inlocuiti cu primul 

supleant inscris pe lista. 

 Dl Potbaniceanu Marian Liviu depune juramantul, il semneaza si apoi se aseaza in randul 

consilierilor locali pentru a participa la lucrarile sedintei. 

 

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 anexei la HCL nr. 6/21.06.2019 cu privire la organizarea comisiilor 
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de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in conformitate cu prevederile din OUG nr 

57/2019, ditribuirea procentuala a membrilor partidelor politice in cadrul comisiilor nu este corecta. 

Dl secretar Alexandru Razvan Ceciu spune ca la acest proiect de hotarare se face doar o 

modificare, in sensul ca se completeaza locul vacant cu un nou consilier, cel validat la precedentul 

proiect de hotarare. De asemenea dl secretar informeaza ca acele comisii au fost alcatuite conform 

prevederilor Legii nr. 215/2001, lege dupa care vor ramane, pana la investirea urmatorului Consiliu 

local, care se va face in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019. 

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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi 

Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

          x 

x  x 

 

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 desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in 

Adunarea Generala a Asociatiilor la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

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

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

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

atributiile pe intreaga durata a sedintei. 

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

Georgeta, Potbaniceanu Marian Liviu si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind si alte propuneri d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta 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. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 de voturi „pentru”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

   

                                                                       x  

x  x 

 

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

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

desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a 

Asociatiilor la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual 

cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret. 
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D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

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

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

x 

x  x 

 

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

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

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 7 „abtineri” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag 

Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).  

 

                                                                    x 

x  x 

 

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 executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2019, 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 7 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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 numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

din municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2019-2020, 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 Biserica Crestina Adventista de 

Ziua a Saptea Alexandria nr. 1 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. 
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   x 

    x                 x 

 

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

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

de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Crestina Baptista 

„Emanuel” 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 Sfantul Ierarh Grigore 

Teologul 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 impreuna cu amendamentul aprobat, il 

supune la vot in forma prezentata si este respins cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 „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 

19 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala). 

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

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

Parascheva” din Municipiul Alexandria, 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 



8 

 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca Florin 

Nicusor fiind absent din sala). 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la 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 19 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca Florin 

Nicusor fiind absent din sala). 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la 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 19 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca Florin 

Nicusor fiind absent din sala); 

   x 

    x                 x 

 

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

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

instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor 

bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului 

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

sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul 

local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019 – martie 2020, persoanelor singure si familiilor 

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

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

unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Miss Alexandria – editia a V-a” 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 organizarii si desfasurarii concursului „Festivalul de colinde” editia 2019, in municipiul 

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

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

de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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 proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Modernizare, extindere, dotare si amenajare 

curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria, Programul 

Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, Obiectiv specific 4.4, 

apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1, 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 faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investitii „Amenajare 

curte la Gradinita cu Program Normal nr. 5”, 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 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si 

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

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

 



10 

 

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 actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, 

conform prevederilor OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii „Modernizare, extindere, dotare 

si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, 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 actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, conform prevederilor 

OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii „Amenajare peisagistica parc fosta U.M. 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 modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind aprobarea listei 

lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel SRL Alexandria in 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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. 128/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor 

pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul 

de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin 

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

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, 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 Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

modificarea si completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si 

eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 

domeniul public sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 190/27.06.2018, 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 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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC 

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

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca suma este una considerabila, trebuie avuta mare 

grija cu aceasta tranzactie intre firme, pretul fiind unul destul de mic, considerand ca era mai buna o 

licitatie. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este necesar acest schimb pentru desfasurarea actiivitatii, 

iar evaluarea terenului nu a fost facuta de catre primarie ci de un specialist. Tot dl primar spune ca nu 

se poate pune in discutie avantajarea sau dezavantajarea vre-uneia dintre societati, ambele fiind ale 

municipalitatii. 

 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 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag 

Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL 

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 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea 

Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 

                                                                      x 

x  x 

 

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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria 
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SRL 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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea 

Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia).  

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea achizitionarii de catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL de servicii juridice de consultanta, 

asistenta si reprezentare, 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 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, 

Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 

                                                                      x 

x  x 

 

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 anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului  

comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria 

catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, 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 7 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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 Regulamentului de functionare a sistemului de 

parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de 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 

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 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL 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 7 voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu 

Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE 

IMOBILE SRL 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 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda 

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

si Modrigala Constanta Claudia).  

   x 

    x                 x 

 

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

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

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSLOC PREST SRL 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 7 voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria situat în str. Dunarii, zona bloc G100 PECO, cu numar cadastral 25935, 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 7 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor aparţinând domeniului 

public sau privat de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării autovehiculelor, 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 Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi a spaţiilor 

disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de 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 19 voturi 

„pentru” (dl consilier Florea Laurentiu fiind absent din sala).  

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului public de interes local 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 19 voturi 

„pentru” (dl consilier Florea Laurentiu fiind absent din sala). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia 

Nationala pentru Locuinte, nr.16, situata in blocul S3, sc.B, str. Dunarii, ramasa disponibila in 

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

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

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret. 

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

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

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata 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 listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte 

sociale din municipiul Alexandria, in anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret. 

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 
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D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata 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 listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din 

fondul locativ de stat al municipiului Alexandria, in anul 2020, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

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

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret. 

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

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

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea tarifelor de utilizare pentru ocuparea zonei drumurilor aflate in administrarea Consiliului 

local al municipiului Alexandria pentru instalatiile de comunicatii amplasate subteran si suprateran, 

aflate in zona acestor drumuri, 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 alipirea unor terenuri apartinand domeniului privat de interes local al 

Municipiului Alexandria situate in zona E 70, 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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, 

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

Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).  

 

   x 

    x                 x 
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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 contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 

municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„Teleormanul”, pentru anul 2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 

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

aproba cu 13 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda 

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

si Modrigala Constanta Claudia). 

                                                                      x 

x  x 

 

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 organigramei, a statului de functii, numarului de personal si 

Regulamentului de organizare si functionare ale serviciului public de interes local Directia de Asistenta 

Sociala 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale Aparatului de Specialitate al 

Primarului municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala si al Directiei de Evidenta a Persoanelor 

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 prezinta Rectificarea la HCL nr. 299/25.09.2019 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliul de 

Administratie la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., o supune la vot, 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. 10700/24.10.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 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. 10698/24.10.2019 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna noiembrie 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. 10696/24.10.2019 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 noiembrie 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. 10697/24.10.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 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. 10699/24.10.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

noiembrie 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. 10695/24.10.2019 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 noiembrie 

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. 10701/24.10.2019 al DAS Alexandria cu copiii care frecventeaza unitatile 

de invatamant de pe raza municipiului Alexandria. 

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

-Referatul nr. 10225/10.10.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei. Zaharia Violeta. 

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

D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 10353/15.10.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui Tanase Mihail.  

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 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. 10058/07.10.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Petrica Ramona Nicoleta. 

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

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 10057/07.10.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Badea Alexandrina. 

Dl consilier Voicila Florea propune acordarea de materiale de constructii in valoare de 1500 lei. 

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

Voicila Florea si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 24289/29.10.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere  pentru teren garaj nr. 16271/2001, zona bl. 315-454, poz. 13, de la Gresian Florin catre 

Nedelea Virgil; 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Punctul de vedere nr. 21176/25.09.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren copertina nr. 2372/2006, zona bl. V1-V10, poz. 85, de la d-na. Ogrinja 

Alexandra la dl Profir Toma; 

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

-Punctul de vedere nr. 21404/26.09.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 26658/10.12.2013, zona bl 585-586-588, poz 5, de la Manole 

Olga Maria la Ciungu Valeria; 

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

-Punctul de vedere nr. 22207/04.10.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 12786/20.06. 2014, zona bl. D2-222, poz 3 de la Ciurea Ilie la 

Alexandrescu Victor; 

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

-Punctul de vedere nr. 22050/19.10.2019 al Directiei Patrimoniu privind Acordul Municipiului 

Alexandria prin Administrator Consiliul Local Alexandria pentru construirea obiectivului de investitii: 

“Construire Baze sportiveTIP 2” pe terenul intravilan situat in Soseaua Turnu Magurele, BAZA 

SPORTIVA PECO, inscris in CF nr. 23424, solicitat de Compania Nationala de Investitii; 

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 GENERAL, 

                                    Consilier,           

                                Cobarlie Silvia                                                              Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 24984 din 05.11.2019 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 31.10.2019 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 05.11.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  31.10.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                  CONSILIER,   

   

                           Plosceanu Cristian                              Ene Paulica                  

                   

 

 

 

 

 

 


