JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 30 august 2013, orele 11,00, in sedinta extraordinara a Consiliului
local al municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei
municipiului Alexandria, in prezenta a 16 (sasesprezece) consilieri, din totalul de 19
(nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, trei consilieri fiind absenti motivat (d- nii
consilieri Titirisca Florin, Oprea Lurentiu-Eduard, Tanase Florentiu).
D-na. presedinte de sedinta Curea Gina-Georgeta 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 d-na. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de
drept, Primarul si Secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian
Purcaru.
Au fost invitati si se gasesc in sala, Prefectul judetului Teleorman - dl Dumitrascu
Liviu, Subprefectul judetului Teleorman - d-na Dan Carmen Daniela, Presedintele
Consiliului Judetean Teleorman - dl Adrian Gidea, administratorul public al Consiliului
Judetean Teleorman - dl Mircea Dumitrescu , conducatori de institutii judetene si locale,
reprezentanti ai sindicatelor, ai pensionarilor, ai Episcopiei Alexandriei si
Teleormanului, Cetateni de onoare ai municipiului Alexandria, directori si sefi de
servicii din Primaria municipiului Alexandria, Consiliul local al tinerilor, sponsori ai
evenimentului „Zilele municipiului Alexandria”, parlamentari ai judetului Teleorman,
presedinti ai organizatiilor municipale ale partidelor politice, reprezentanti mass-media
si secretariatul tehnic.
Dl Primar Victor Dragusin rosteste discursul de deschidere a sedintei festive si
ureaza „La multi ani!” Alexandriei si tuturor celor care poarta numele de Alexandru si
Alexandra. Disursul este anexat la prezentul proces verbal.
D-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal ale
sedintei din 14 august 2013, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate si nefiind, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-na. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1336 din 26 august 2013 si prin adresa nr. 17881
din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta ordinea de zi.
Dl primar Victor Dragusin prezinta urmatoarea ordine de zi:

-Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al
municipiului Alexandria” domnului Vasile-Valeriu Velciu;
-Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al
municipiului Alexandria” domnului Christopher Raymond Long;
-Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al
municipiului Alexandria” domnului Norio Nakamura.
D-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care
sa fie cuprinse pe ordinea de zi.
Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta
supune la vot ordinea de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi si la primul punct, dl. primar Victor Dragusin prezinta
expunerea de motive a proiectului de hotarare cu privire la conferirea titlului de
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” d-lui Vasile-Valeriu Velciu ,
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
D-na presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret deoarece este
vorba despre persoane si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membri, care sa lucreze pe toata durata acestei sedinte.
D-na presedinte de sedinta supune la vot numarul de trei membri si se aproba cu
unanimitate de voturi.
D-na presedinte de sedinta roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru
componenta comisiei de numarare a voturilor.
Dl consilier Neacsu Ionut propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca
parte d-nii consilieri Talpiga Stelica, Doncea Bogdan si d-na consilier Cobarlie Silvia.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor si se
aproba cu unanimitate de voturi.
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca aceasta comisie sa lucreze
pe perioada intregii sedinte si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece apoi la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor
stabileste rezultatul votului.
In continuare dl. consilier Doncea Bogdan prezinta rezultatul votului secret: din
16 voturi valabil exprimate pentru conferirea titlului de „cetatean de onoare”, dl VasileValeriu Velciu a obtinut 16 voturi „DA”.
Nemaifiind 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 roaga pe dl primar Victor Dragusin sa inmaneze
diploma de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” d-lui Vasile-Valeriu
Velciu.
Dl Vasile Valeriu Velciu tine un scurt discurs in care prezinta activitatea fabricii
Electrotel S.A. si multumeste autoritatilor pentru titlul conferit.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. primar Victor Dragusin prezinta
expunerea de motive a proiectului de hotarare cu privire la conferirea titlului de
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Christopher Raymond Long,
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
D-na presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret deoarece este
vorba despre persoane.
Se trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor stabileste
rezultatul votului.
In continuare dl. consilier Doncea Bogdan prezinta rezultatul votului secret: din
16 voturi valabil exprimate pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare”, dl
Christopher Raymond Long a obtinut 16 voturi „DA”.
Nemaifiind 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 roaga pe dl primar Victor Dragusin sa inmaneze
diploma de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” d-lui Christopher Raymond
Long.
Dl Christopher Raymond Long tine un scurt discurs de multumire.
x
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In continuare dl. primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive a
proiectului de hotarare cu privire conferirea titlului de „Cetatean de onoare al
municipiului Alexandria” domnului Norio Nakamura, presedintii comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
D-na presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret deoarece este
vorba despre persoane.
Se trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor stabileste
rezultatul votului.
In continuare dl. consilier Doncea Bogdan prezinta rezultatul votului secret: din
16 voturi valabil exprimate pentru conferirea titlului de „Cetatean de onoare”, dl Norio
Nakamura a obtinut 16 voturi „DA”.
Nemaifiind 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 roaga pe dl primar Victor Dragusin sa inmaneze
diploma de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” d-lui Norio Nakamura.
Dl Norio Nakamura tine un scurt discurs de multumire.
x
x
x

Au sustinut alocutiuni si au adus cuvinte de lauda la adresa „Cetatenilor de
onoare”, dar si a municipiului Alexandria, prefectul judetului Teleorman, dl. Liviu
Dumitrascu, presedintele Consiliului Judetean Teleorman, dl. Adrian Gandea, primarul
municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin.
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,
Gina-Georgeta Curea

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru

