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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 14 iunie 2014, orele 10,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
un consilier fiind absent nemotivat (Oprea Eduard Laurentiu).  
 Dl. presedinte de sedinta Bogdan Alin Doncea 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 
inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na. Rodica Baicu, ca au fost 
invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul 
tehnic, reprezentanti mass-media. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Bogdan Alin Doncea, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1328 din 11 iulie 2014 si prin adresa nr. 16931 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta. 
 Dl primar Victor Dragusin informeaza ca era nevoie de aceasta sedinta de indata pentru ca a 
fost modificata recent procedura privind sumele care pot fi alocate pentru publicitate in cazul 
proiectelor cu finantare europeana si trebuie respectata aceasta noua prevedere legala. 
 Dl. primar Victor Dragusin prezinta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Ferma 
Grup Scolar Agricol” Axa prioritara 3- Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 
3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, 
universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, din bugetul local al municipiului 
Alexandria. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de 
zi si pentru ca nu sunt, supune la vot ordinea de zi in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Ferma Grup Scolar Agricol” 
Axa prioritara 3- Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a 
infrastructurii pentru formare profesionala continua, din bugetul local al 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 13 voturi „pentru” si 5 
„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, 
si d-na Stancu Iuliana). 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                            Doncea Alin Bogdan                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 14.07.2014 

 
 
 
 Subsemnatii,   Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi, 14.07.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  14.07.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SEF SERVICIU,                                                                               INSPECTOR, 
   
                    Berechet Doina                                                                               Plosceanu Cristian 
 
 
 
 
 
 


