JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 10 septembrie 2020, 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 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local,
fiind absenti nemotivati d-nii. consilieri Streinu Marius, Potbaniceanu Marian Liviu si Dumitrascu
Catalin Alexandru.
D-l presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos 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 dl presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
Secretarul General al municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu,
reprezentanti mass-media si secretariatul tehnic.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei din 17
august 2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl
consilier Nadrag Gigi Gabriel).
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei din 28
august 2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (dnii consilieri Nadrag Gigi Gabriel si Titirisca Florin Nicusor).
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1377 din 8 septembrie 2020 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 20040 din aceeasi data a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta
urmatoarea ordine de zi:
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții, numărului de
personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de
Asistență Socială Alexandria.
-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul
2020.
-Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din funcțiune, valorificarea și, după caz, casarea unor
construcții aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria din cadrul imobilului
situat în strada Libertății nr. 69, în care funcționează Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu.
-Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea de destinație a unor construcții, în vederea desființării
acestora, din cadrul imobilului aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,
situat în strada Viitorului nr. 78, în care funcționează Liceul Teoretic Alexandru Ghica.
-Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat de
interes local al municipiului Alexandria, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificarii și, după caz, casarii
acestora.
-Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea de denumire a unei străzi din municipiul Alexandria.
-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
hotarari:
- Proiect de hotărâre cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ASOCIAȚIA “IVAN PATZAICHIN –
MILA 23” în vederea implementării proiectului “Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria.
-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a
lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria.
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-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și
mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării
obiectivului de investiții “Extinderea rețelei electrice de distribuție medie tensiune și joasă tensiune
PTAB 6063 din zona fostei unități militare, municipiul Alexandria, județul Teleorman”
Dl presedinte de sedinta precizeaza ca proiectele de hotarari au primit avize favorabile din
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, dl 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.
Dl 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de
hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții, numărului de personal și
Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență
Socială Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea
bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii, si deoarece nu sunt, 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la scoaterea din funcțiune, valorificarea și, după caz, casarea unor construcții aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria din cadrul imobilului situat în strada
Libertății nr. 69, în care funcționează Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la schimbarea de destinație a unor construcții, în vederea desființării acestora, din cadrul
imobilului aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada
Viitorului nr. 78, în care funcționează Liceul Teoretic Alexandru Ghica, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat de interes local al
municipiului Alexandria, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificarii și, după caz, casarii acestora ,,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce trebuiesc scoase din functiune si valorificate.
Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca aceasta este procedura prevazuta de lege,
de a se preciza „eventual vor fi valorificate”, asta nu inseamna neaparat ca vor fi valorificate.
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

In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la atribuirea de
denumire a unei străzi din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii, si
deoarece nu sunt, 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al
Municipiului Alexandria cu ASOCIAȚIA “IVAN PATZAICHIN – MILA 23” în vederea
implementării proiectului “Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea
și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii, si deoarece nu sunt, 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și mandatarea Primarului
Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării obiectivului de investiții
“Extinderea rețelei electrice de distribuție medie tensiune și joasă tensiune PTAB 6063 din zona fostei
unități militare, municipiul Alexandria, județul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
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- Tabelul nominal nr. 9369/09.09.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2020, conform HCL nr.
97/28.03.2018.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 9368/09.09.2020 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 octombrie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 9364/09.09.2020 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 octombrie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 9365/0909.2020 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 octombrie
2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 9366/09.09.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie
1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna octombrie 2020, conform HCL nr.
97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 20285/10.09.2020 al Directiei Patrimoniu cu privire la schimbarea
pozitiilor din contractele de inchiriere privind terenurile destinate parcarii pentru autoturisme, in zona
bloc V4.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte se sedinta spune ca deoarece aceasta ar putea sa fie ultima sedinta de Consiliu
local din acest mandat, a fost intocmit procesul verbal al sedintei, 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,
Consilier,
Petcu Marian Dragos

SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA
Nr. 20536 din 14.09.2020
VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 10.09.2020

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primaria municipiului Alexandria, am procedat
astazi 14.09.2020, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

municipiului Alexandria din 10.09.2020, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,
Plosceanu Cristian
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sedinta Consiliului local al

