JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 16 decembrie 2020, orele 14,00, in sedinta ordinara 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 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local.
Dl presedinte de sedinta Augustin Ioan 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
municipiului Alexandria si Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl.
Alexandru Razvan Ceciu si secretariatul tehnic.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei din 25
noiembrie 2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-l presedinte de sedinta, Augustin Ioan, da cuvantul d-lui. primar, cel care, prin
dispozitia nr. 1846 din 10 decembrie 2020 si prin adresa Secretarului General al Municipiului
Alexandria nr. 29545 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta proiectul ordinii de
zi de zi:
-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul
2020.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la
30.11.2020.
- Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe
anul 2020 din excedentul anului 2019.
- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de scutiri și reduceri în anul fiscal 2021 pentru
contribuabilii persoane fizice și persoane juridice din municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de înlesniri la plată contribuabililor – persoane
fizice din municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de
majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului
Alexandria și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate în extravilanul
municipiului Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la reactualizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare și
desfășurare a adunarilor publice din municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale Secretarului General al Primăriei municipiului Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al
Municipiului Alexandria cu Asociația “TĂCEREA” Teleorman în vederea realizării în comun a unor
acțiuniuni specifice persoanelor cu deficiențe de auz.
- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al
Municipiului Alexandria cu Club Sportiv Școlar Alexandria, în vederea susținerii și realizării în comun
a unor acțiuni stabilite de Federațiile Nationale Sportive în domeniu și Ministerul Educației Naționale.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
pentru obiectivul de investiții ,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line
prin achiziția de echipamente IT mobile/tablete școlare”, Programul Operaţional Competitivitate, Axa
prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,
Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune,
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e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea
2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – secțiunea E-Educație, Apelul de proiecte nr. 2.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect
Tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădire C2”, anexă Casa de Cultură, în Municipiul
Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modelului de contract de mandat privind directorul
SC Primalex Proiect Tel SRL.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a
lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, către
Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel Alexandria, a unui teren aparținând domeniului public de interes
local al municipiului Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unui bun aparținând domeniului privat
de interes local al municipiului Alexandria, înscris în Cartea Funciară nr. 23535 Alexandria, către
Direcția de Asistență Socială Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil
aparținând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, cu număr cadastral 31147,
situat în Șoseaua Turnu Măgurele, Piața Peco.
- Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al
municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni.
-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte
de hotarari:
-Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului
Alexandria a unor sume reprezentând amenzi contravenționale ale debitorilor decedați.
-Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2021.
-Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului
local al municipiului Alexandria în Adunarea Generala a Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aproba ajustarea prețului și tarifului pentru apă și canalizare
pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. APA SERV S.A. 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se
aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo
Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu
Iuliana).
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 aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2020, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11
voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila,
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana).
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la acoperirea definitivă a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul
anului 2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii consilieri Epure Haralambie,
Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala
Constanta Claudia si Stancu Iuliana).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la acordarea de scutiri și reduceri în anul fiscal 2021 pentru contribuabilii persoane fizice și
persoane juridice din 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 înlesniri la
plată contribuabililor – persoane fizice din municipiul Alexandria, dupa care se trece la 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 aprobarea
Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile
neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Alexandria și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2
ani consecutiv, situate în extravilanul municipiului 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 11 voturi
„pentru” si 8 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila,
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la reactualizarea
comisiei de avizare a cererilor de organizare și desfășurare a adunarilor publice din municipiul
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor
urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din
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OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret
si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii care sa-si exercite
atributiile pe intreaga durata a sedintei.
D-na consilier Ghicica Maria propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Chiran
Florin Valentin, Micu Catalin Mihai si Grigore Nicusor.
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se
aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consilier Micu Catalin Mihai, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru” .
Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
Secretarului General al Primăriei municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, este obligatoriu sa fie luata prin vot secret.
Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa
distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consilier Chiran Valentin Florin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva”.
D-l presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la asocierea
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația “TĂCEREA”
Teleorman în vederea realizării în comun a unor acțiuniuni specifice persoanelor cu deficiențe de auz,
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 asocierea
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Club Sportiv Școlar
Alexandria, în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni stabilite de Federațiile Nationale
Sportive în domeniu și Ministerul Educației Naționale, 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.
4

x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții
,,Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziția de echipamente
IT mobile/tablete școlare”, Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c.
- Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,
Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea
conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și
e-cultură – secțiunea E-Educație, Apelul de proiecte nr. 2 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 aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de
investiții ,,Desființare clădire C2”, anexă Casa de Cultură, în Municipiul Alexandria, dupa care se trece
la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca acest proiect de hotarare este o gluma,
precizand ca a fost la constructia respectiva si este pe jumatate demolata.
Dl primar Victor Dragusin spune ca s-a apucat constructorul de demolare fara sa ceara voie,
precizand ca s-a observat tarziu acest lucru.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca acum trebuiesc votate decizii deja luate si
daca nu verifica nimeni lucrarile in teren.
Dl primar Victor Dragusin spune ca ca se verifica si la momentul cand a fost descoperit acest
lucru s-au stopat.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in aceasta zi a fost la acel loc si se lucra.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este cuvantul domnului consilier impotriva cuvantului
dansului.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel propune retragerea acestui proiect de hotarare, considerand
ca este lipsit de sens.
Dl primar Victor Dragusin informeaza ca a existat o hotarare de consiliu local, de angajament,
pentru un schimb de teren cu un om de afaceri din Alexandria pentru a demola o anexa construita la
Casa de Cultura. Dl primar precizeaza ca nu Primaria municipiului Alexandria are contract cu
constructorul de la Casa de Cultura, aceasta fiind o lucrare facuta de Compania Nationala de Investitii.
Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ce priveste fosta discoteca este un proces in desfasurare
cu firma InterAgro.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in aceasta zi a vazut cum se demola la fosta
discoteca, precizand ca are si planse foto.
Dl primar Victor Dragusin spune ca informat constructorul sa sisteze lucrarile la momentul
cand s-a observat acest aspect, precizand ca aceea constructie oricum trebuie demolata.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba unde este proiectul tehnic.
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier are un alt punct de vedere, dar nu va retrage
proiectul de hotarare de pe ordinea de zi. Tot dl primar spune ca nu va transforma sedinta de Consiliu
local intr-un interogatoriu, considerand ca a explicat suficient de clar cum stau lucrurile.
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Dl presedinte de sedinta informeaza ca retragerea unui proiect de hotarare de pe ordinea de zi o
poate face doar initiatorul.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca asta a sugerat.
Dl presedinte de sedinta spune ca tot ce inseamna dezbatere asupra unui proiect de hotarare
trebuie sa se desfasoare in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate, unde aparatul de specialitate sta
la dispozitie prin dl secretar general.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Epure
Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin,
Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana).
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
modelului de contract de mandat privind directorul SC Primalex Proiect Tel SRL, 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 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Epure Haralambie,
Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala
Constanta Claudia si Stancu Iuliana).
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 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 darea în
folosință gratuită, pe perioadă determinată, către Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel Alexandria, a
unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului 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 darea în
administrare a unui bun aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
înscris în Cartea Funciară nr. 23535 Alexandria, către Direcția de Asistență Socială 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 concesionarea
prin licitație publică, a unui bun imobil aparținând domeniului public de interes local al Municipiului
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Alexandria, cu număr cadastral 31147, situat în Șoseaua Turnu Măgurele, Piața Peco, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca suma propusa pentru redeventa este de 1653681
lei pentru o perioada de 49 de ani, reprezentand 33748,59 lei pe an si 2812 lei pe luna. Tot dl consilier
spune ca a facut o cerere pentru a i se comunica suma care se incaseaza in acest moment si i s-a raspuns
ca suma este de 5058 lei de la chiriasi, considerand ca prin acest proiect de hotarare se creeaza un
prejudiciu de 1320423 lei si intreaba cum se justifica acest proiect de hotarare.
Dl primar Victor Dragusin ca in afara salii de sedinte se afla si solicitantul pentru investitie. De
asemenea dl primar spune ca a mai adus lamuriri cu privire la aceste proceduri si acum o va mai face
pentru ultima data. Dl primar spune ca exista o firma de evaluare, care in urma unei licitatii anuale,
incheie contract cu municipalitatea pentru a efectua evaluari. Tot dl primar spune ca redeventa
prezentata este suma de inceput pentru licitatie, iar in cadrul Consiliului local aceasta poate fi crescuta
sau coborata, recomandand sa nu fie coborata. Dl primar informeaza ca nu a intervenit niciodata si nu
a avut nici un fel de discutie cu evaluatorii care au avut contracte cu primaria. Dl primar spune ca daca
membrii consiliului doresc il pot invita in sala pentru alte lamuriri pe solicitant.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca pana in acest moment s-a primit chirie in
valoare de 5058 lei, de ce se micsoreaza la 2812 lei.
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Bulumac Florin Gabriel nu a inteles nimic din
ceea ce a spus anterior.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune il invita pe dl primar sa ii explice.
Dl primar spune ca nu poate explica din nou.
Dl presedinte de sedinta spune ca spatiile sunt evluate de catre o firma de evaluare, aceeasta
fiind acreditata din toate punctele de vedere , iar evaluarile sunt prezentate cu un pret minim de pornire
si in cadrul Consiliului local se poate propune orice suma.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca dl pimar prin forma in care a propus acest proiect
prejudiciaza bugetul cu o suma de 1320423 lei.
Dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl consilier Bulumac Florin Gabriel sa isi cantareasca
bine cuvintele.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca le-a cantarit foarte bine.
Dl primar Victor Dragusin considera ca dl consilier le-a cantarit prost, precizand ca fiecare
dintre membrii consiliului reprezinta un electorat si considerand ca cetatenii ca cetatenii care i-au trimis
aici nu i-a trimis sa fie obraznici si nici nesimtiti.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca pentru termenul de nesimtiti poate fi dat in
judecata.
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier poate sa o faca, dar termenul de prejudiciu este
un termen grav. Tot dl primar spune ca a mai avut reclamatii, au fost multi reclamagii in Consiliul
local si il roaga pe dl consilier Bulumac Florin Gabriel sa dea drumul la toate reclamatiile necesare si
utile in indeplinirea mandatului. De asemenea dl primar spune ca hotarea asupra redeventei este
atribultul Consiliului local care poate hotara orice suma pentru redeventa.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in cadrul Consiliului local exista o majoritate
fortata.
Dl primar Victor Dragusin spune ca daca dl Bulumac Florin Gabriel convinge membrii
consiliului acestia vor vota altfel, sa nu se mai faca spectacol in Consiliul local.
Dl presedinte de sedinta spune ca nu a inteles afirmatia d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel
referitoare la majoritatea fortata in Consiliul local, considerand majoritatea creata de catre cetateni.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu de cetateni e creata majoritatea.
Dl primar Victor Dragusin il invita in sala pe dl Mircea Bujor, solicitantul pentru aceasta
investitie pentru a prezenta proiectul.
Dl Mircea Bujor prezinta organizatia pe care o conduce si proiectul de investitii propus.
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu are intrebari pentru dl Mircea Bujor, dar il
intreaba pe dl presedinte de sedinta cum considera oportun acest proiect de hotarare in conditiile in care
primaria il va concesiona pe o suma mai mica, precizand ca nu are nimic impotriva antreprenoriatului,
ba dimpotriva, dar trebuie sa se porneasca de la un plus fata de suma care se incaseaza in acest
moment.
Dl presedinte de sedinta spune ca nu doreste sa revina la o discutie pe care a lamurit-o anterior.
Dl primar Victor Dragusin spune ca doreste ca fiecare consilier sa analizeze cele discutate si sa
hotarasca cu mintea si nu cu sufletul.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel propune ca suma pentru redeventa sa fie de 6800 lei pe
luna.
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca a incercat sa judece cu mintea. Tot d-na consilier spune
ca a retinut de la dl Mircea Bujor ca doreste sa faca un depozit pentru mai multi antreprenori in spatiul
respectiv, considerand ca este un spatiu destul mic, fiind oportun un spatiu mai mare care sa aiba si
acces pentru masini mari. De asemenea d-na consilier spune ca ar fi mai bine pentru a incuraja
natreprenoriatul sa se gaseasca un spatiu mai mare, facand referire la un spatiu in apropierea centurii si
a caii ferate. De asemenea d-na consilier considera ca spatiul propus este unul mic si daca asociatia
respectiva nu are multi producatori, sau producatori mici, nu isi are rostul concesionarea acestuia, altfel
d-na consilier spune, precizand ca nu vrea sa il supere pe dl primar si ca au avut o colaborare buna, dar
pare o chestie oarecum mascata de a concesiona o piata care nu este mare ca suprafata. Tot d-na
consilier spune ca incurajeaza antreprenorii, dar piata respectiva este una mica si nu are un acces bun
pentru autoturisme.
Dl Mircea Bujor spune ca intentioneaza sa faca in locul respectiv si spatiu pentru vanzare. De
asemenea dl Mircea Bujor spune ca mai detine un depozit de 700 m.p. in comuna Crangu si au livrari
zilnice la supermarket-uri, precizand ca legumele nu trebuiesc depozitate o perioada prea lunga de
timp.
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca o suprafata de 700 de m.p. este mica pentru cati asociati
susnt. De asemenea d-na consilier isi sustine punctul de vedere ca spatiul propus din Piata Peco este
unul mic, precizand ca sunt alte spatii mai mari si potrivite unui depozit, cum ar fi in zona drumului de
centura. Tot d-na consilier spune ca in conditiile actuale dl Mircea Bujor, mascat ia un spatiu mare
pentru desfacere.
Dl Mircea Bujor spune ca nu este nimic mascat, iar destinatia spatiului nu va fi pentru a vinde
pantofi, va fi doar pentru legume si fructe.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca apreciaza sarcasmul fin al d-lui Mircea Bujor, dar
considera ca acesta trebuie sa fie pretul pe care trebuie sa il plateasca municipiul Alexandria pentru
scorul electoral bun obtinut de P.S.D. in comuna Crangu.
Dl presedinte de sedinta roaga sa nu se mai faca declaratii politice.
Dl primar Victor Dragusin considera ca nesimtirea nu trebuie sa fie in Consiliul local.
Dl Mircea Bujor precizeaza ca nu face parte din nici un partid si nu doreste sa faca politica.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este o sedinta interesanta si informeaza colegii consilieri
P.S.D. ca este de acord cu propunerea d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel, respectiv de majorare a
redeventei la suma de 6800 lei/ pe luna, propunere care va fi supusa la vot, precizand ca a facut aceasta
afirmatie deoarece doreste sa fie deschidere totala. De asemenea dl primar spune ca l-a socat atitudinea
consilierilor liberali care ar trebui sa incurajeze antreprenorii, remarcand faptul ca d-na consilier Stancu
Iuliana acuza municipalitatea de frauda si intere ascunse. Tot dl primar spune ca ii va da in judecata
daca vor mai fi astfel de acuze la adresa dansului sau a aparatului de specialitate si nu va permite
nesimtirea niciodata in Consiliul local. Dl primar spune ca exista parchete si in situatia in care au dubii
pot sa faca plangeri in acest sens. Tot dl primar spune ca dl Mircea Bugor, care este din comuna
Dracea, este singurul si primul investitor care a dorit sa faca o investitie in domeniul agriculturii. Dl
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primar intreaba pe cine considera d-na consilier Stancu Iuliana ca incearca sa pacaleasca, ce spatiu este
in Piata Peco si cine vinde acolo.
D-na consileir Stancu Iuliana spune ca acolo sunt cetateni care au magazine in zona respectiva.
Dl primar Victor Dragusin intreaba daca se cunoaste situatia corecta din Piata Peco, deoarece
spatiile respectie sunt scoase foarte des la licitatie, precizand ca respectivi comercianti care castiga
licitatia stau foarte putin.
Dl presedinte de sedinta spune ca declaratiile politice nu isi au locul in Consiliul local.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel de
majorare a redeventei la suma de 6800 lei/luna si este respinsa, obtinand 8 voturi „pentru” (d-nii
consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai,
Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana), 10 voturi „impotriva” si 1 „abtinere” (dl
consilier Petcu Marian Dragos).
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare si il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” ((d-nii consilieri
Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin,
Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana).
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la scoaterea din
evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria a unor sume reprezentând amenzi
contravenționale ale debitorilor decedați, 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 stabilirea unor
taxe speciale pentru anul fiscal 2021, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” (dnii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai,
Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la acordarea unui
mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria în Adunarea Generala a
Asociațiilor la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru a aproba ajustarea
prețului și tarifului pentru apă și canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru S.C. APA SERV
S.A. 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 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” (dnii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai,
Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana).
x
x

x
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In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la alegerea
președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri.
Dl consilier Chiran Florin Valentin propune pentru presedinte de sedinta pe d-na consilier
Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se
aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 13653/09.12.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2021, 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. 13649/09.12.2020 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 ianuarie 2021, 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. 13650/09.12.2020 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 ianuarie 2021, 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. 13651/09.12.2020 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 ianuarie
2021, 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. 13562/09.12.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie
1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna ianuarie 2021, 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. 26779/10.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 3811/2009, zona bl. J130, pozitia 16, de la Vrabie Ionel la Sirbu
Dorel.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 27049/10.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 28237/18.10.2017, zona bl. 715 – PT2, pozitia 13, de la dl Ivascu
Anghel, catre dl. Stoian Tudorel.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 27058/10.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 35912/27.01.2016, zona bl. I1-1 Decembrie, poz. 20, de la dl Giba
Florea, catre dl Georgescu Danut.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 27425/10.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 15980/01.09.2020, zona bl. 202, poz. 11, de la d-na Cioaca
Florina Camelia, catre dl. Surca Valentin.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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- Punctul de vedere nr. 28303/10.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru copertina nr. 15007/2008, zona bl. 359, poz. 7, de la dl Gherghiceanu Ioan
Valentin, la d-na Gherghiceanu Valentina.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 28833/10.12.2020 al Directiei Patrimoniu de la transferul contractului de
inchiriere pentru copertina nr. 204/2013, zona bl. 911, poz. 7, de la dl Paliu Ilarian, la d-na Stefan
Marilena Alina.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 27740/07.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind preluarea de catre SC
DENYSA PRESTIGE SRL a contractului nr. 10023/04.05.2018 incheiat intre Municipiul Alexandria si
SC CLAUDEN MIH SRL, pentru inchirierea unui spatiu comercial modular, situat in Alexandria, Piata
Peco, modului nr. 1, in suprafata de 29,45 mp.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 30062/15.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 2695/2011, zona bl. L29, poz. 8, de la dl Bacliu Marin, catre dl.
Nuta Nini Iulian.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 30077/15.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind acordul Consiliului
local al municipiului Alexandria pentru proiectul “Teren de sport acoperit” solicitat de Scoala
Gimnaziala “Mihai Eminescu” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 28828/14.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 14581/01.09.2011, zona bl. 594, poz. 16, de la dl. Troncea
Nicusor Corneliu catre dl. Troncea Marius Dan.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 29331/09.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 29255/01.02.2017, zona bl. M17-M4-M2, poz. 16, de la dl. Vate
Petre catre dl. Boangher Virgil.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 29373/14.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 15436/1997 , zona bl. 808-801, poz. 5, de la dl Sprincenatu Ionel
catre d-na Multescu Adriana Luminita.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 29509/15.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren copertina nr. 15232/2020, zona bl. 808-8011, poz. 20, de la dl Anton Iulica
catre d-na Mirancea Georgiana.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 29583/14.12.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren copertina nr. 19463/21.09.2007, zona bl. 819, poz. 3, de la dl Iorga Alin
Nicusor catre dl. Bancu Tudor.
Dl presedinte de sedinta 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,
Augustin Ioan

SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA
Nr. 30382 din 17.12.2020
VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 16.12.2020

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primaria municipiului Alexandria, am procedat
astazi 17.12.2020, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

municipiului Alexandria din 16.12.2020, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,
Plosceanu Cristrian

12

sedinta Consiliului local al

