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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
     CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 07 iulie 2010, orele 14,00, in sedinta de indata 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 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, doi consilieri fiind absenti motivat (d-nii Ganea Filica si Voicu Ioan). 
 Deoarece presedintele de sedinta ales prin HCL nr. 140/30.06.2010 se afla in imposibilitatea 
de a participa la aceasta sedinta, ea este condusa pana la alegerea unui alt presedinte de sedinta, de cel 
mai in varsta consilier local, dl. Mihailiteanu George. 
 Dl. presedinte de varsta Mihailiteanu George 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 varsta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 
 In continuare, dl. presedinte de varsta da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, prin 
dispozitia nr. 1495 din 06 iulie 2010 si prin adresa nr. 13686 din aceeasi data, a convocat aceasta 
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a modificarilor legate de bugetul 
proiectului finantat din fonduri structurale „ Sistem pentru Managementul iluminatului public in 
municipiul Alexandria”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a modificarilor legate de bugetul 
proiectului finantat din fonduri structurale „ Sistem pentru Managementul Traficului Rutier in 
Municipiul Alexandria”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a modificarilor legate de bugetul 
proiectului finantat din fonduri structurale „ Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si 
prevenirii criminalitatii in Municipiul Alexandria”. 
 Dl. presedinte de varsta Mihailiteanu George intreaba daca sunt propuneri cu alte probleme 
urgente pentru completarea ordinii de zi si dl. primar Victor Dragusin propune introducerea pe 
ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 
iulie, august, septembrie 2010. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de varsta 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 propriu-zisa si presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la alegerea 
presedintelui de sedinta pentru lunile iulie, august, septembrie 2010, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Bojan Cristian propune pe dl. consilier Oana Ovidiu pentru a fi presedinte de 
sedinta. Tot dl. consilier Oana Ovidiu este propus si de dl. consilier Filip Constantin. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca dl. Oana 
Ovidiu sa fie presedinte de sedinta pe lunile iulie, august, septembrie 2010 si se aproba cu 18 voturi 
„pentru” si 1 vot „impotriva”(dl. Tabacitu Stefan). 
 Prezinta apoi proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 
voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”(dl. Tabacitu Stefan). 
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 In continuare, dl. presedinte de sedinta Oana Ovidiu preia conducerea sedintei si se trece la 
urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
 Presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a modificarilor legate de bugetul 
proiectului finantat din fonduri structurale „ Sistem pentru Managementul iluminatului public 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a modificarilor legate de 
bugetul proiectului finantat din fonduri structurale „ Sistem pentru Managementul Traficului Rutier 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 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 
proiectului si a modificarilor legate de bugetul proiectului finantat din fonduri structurale „ Sistem de 
supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in Municipiul Alexandria”, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Nastase Stefan roaga pe dl. primar Victor Dragusin sa faca o informare a 
cetatenilor asupra stadiului in care se afla aceste proiecte si a stadiului realizarii lor. 

Dl. primar Victor Dragusin spune ca urmatorul pas este de semnare a contractelor de finantare 
externa. Tot ce inseamna credit contractat, pana la decontarea cheltuielilor, este garantat de stat, iar 
TVA va fi decontat de Ministerul de Finante. Mai spune ca intr-o luna s-ar putea semna contractul, iar 
apoi va urma licitatia pentru executia lucrarilor. 

 Nemaifiind si alte discutii, 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 
 

 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,           
                                 Ovidiu Oana                                                             Jr. Iulian Purcaru  
 
 



3 
 

 
                 JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
             Nr. _______din ________ 2010 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 07 iulie 2010 

 
 
 
 Subsemnatii,  Bacarna Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 09 iulie 2010  la  afisarea procesului  

verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului  local al  municipiului  Alexandria  

din  07 iulie 2010,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                      INSPECTOR, 
 
                   Samuel Bacarna                                     Ceciu Alexandru-Razvan 
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