JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 26 august 2011 , orele 16,00, in sedinta de indata a Consiliului local al municipiului
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 12
consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri Tanase Florentiu,
Negreanu Florea, Bojan Cristian, Jieanu Eugen Gabriel, Mihialiteanu George, Nastase Stefan, Calota Florica
Ica , Tabacitu Stefan, Rinescu Marian fiind absenti nemotivati.
Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea 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.
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, Voicila Florea, da cuvantul d-lui. Primar Victor Dragusin, cel
care, prin dispozitia nr. 1434 din 26 august 2011 si prin adresa nr. 16699 din aceeasi data, a convocat aceasta
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:

-Aprobarea programului manifestarilor prilejuite de „Zilele municipiului Alexandria „ in anul
2011;
Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea
de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
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Dl viceprimar Voicu Ioan propune ca dupa sedinta festiva a Consiliului local al municipiului
Alexandria din data de 30 august 2011, sa aiba loc un moment de socializare la care sa participe toti consilierii
locali, sponsorii care au sponsorizat zilele municipiului Alexandria cu peste 2000 lei, directorii si sefii de
servicii din Primaria municipiului Alexandria.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu propunerea d-lui viceprimar Voicu Ioan.
Dl consilier Marzan Niculae spune ca a primit o lectie de viata, deoarece a mers la dl Constantin
Constantin, cel pe care il propusese sa primeasca o diploma de onoare din partea Consiliului local cu ocazia
zilelor municipiului Alexandria, dar acesta din urma refuza sa o primeasca.
Dl primar Victor Dragusin spune ca i se va conferii diploma in lipsa.
Consiliul local al municipiului Alexandria isi pastreaza decizia si ii va acorda diploma in lipsa.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot programul manifestarilor prilejuite
de „Zilele municipiului Alexandria „ in anul 2011 cu amendamentul d-lui Viceprimar Voicu Ioan 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.
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