JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, 19 aprilie 2021, orele 14.00, în ședință extraordinară a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului
Alexandria, în prezența a 18 (optsprezece) consilieri, din totalul de 19 (nouasprezece) câți
alcătuiesc Consiliul local, fiind absenta d-na. consilier Stancu Iuliana.
D-na. președinte de ședință Ene Ionela Cornelia arată că sunt întrunite prevederile art.
137, alin (1) dub OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința
legal constituită.
Tot d-na. președinte informează că la lucrările ședinței participă, de drept, Primarul și
Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl. Alexandru Răzvan
Ceciu.
Au fost invitate persone ce au tangență cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul
tehnic și reprezentanți mass-media.
În continuare, d-na. președinte de ședință, d-na. Ene Ionela Cornelia, dă cuvantul d-lui.
Primar Victor Drăgușin, cel care, prin dispoziția nr. 670 din 13 aprilie 2021 și prin adresa
Secretarului General al Municipiului Alexandria nr. 9450 din aceeași dată, a convocat această
ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de zi:
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului
Alexandria, pe anul 2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TR
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria pe anul 2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC
INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare S.R.L. pe anul 2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi
Târguri Alexandria S.R.L. pe anul 2021.
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria pentru anul 2021
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrările de proiectare elaborate
de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi
elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobare Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria pentru anul 2021.

D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii
de zi au primit avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu intelege ordinea in care au fost asezati
consilierii, intreband daca sunt considerati consilierii PNL ca fiind consilieri de rangul doi, deoarece au
fost asezati in marginea salii de sedinte. Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca a fost desemnat,
de colegii consilieri PNL, liderul grupului de consilieri PNL ai Consiliului local.
Nemaifiind și alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na. președinte de ședință supune
la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi
D-na. președinte de ședință roagă colegii consilieri care au un interes patrimonial în ceea ce
privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, să declare acest luru și să nu
participe la votarea respectivului proiect de hotărâre.
Se intră pe ordinea de zi și d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu
privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021, pe anexe, capitole, iar
în cadrul capitolelor pe subcapitole și articole.
D-na. președinte de ședință precizează că nu au fost facute contestații la proiectul de buget,
făcute de catre cetățeni în termenul prevăzut de lege.
D-na. președinte de ședință dă cuvantul d-lui. Primar Victor Drăgușin pentru a prezenta
Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al
Municipiului Alexandria pe anul 2021.
Dl. Primar Victor Drăgușin prezintă Referatul de aprobare.
D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt întrebări, propuneri sau amendamente.
Dl consilier Micu Catalin Mihai spune ca a analizat proiectul de buget, iar la Anexa 27
“Obiective de investitii pe anul 2021” si Anexa 30 “Alte cheltuieli de investitii – Capitolul 65 Invatamant” nu se regaseste investitia “Amenajare curte interioara si amenajare alee de acces” la
Colegiul National Al. I . Cuza Alexandria”. Tot dl consilier Micu Catalin Mihai spune ca in ultimii 10
ani a fost implicat in activitatea manageriala a acestei unitati de invatamant, care a obtinut rezultate de
exceptie la toate concursurile si olimpiadele, precum si la examenele de bacalaureat, aducand in
discutie si pozitia centrala a acestui colegiu, propune, ca amendament, ca acest obiectiv de investitii,
respectiv investitia “Amenajare curte interioara si amenajare alee de acces” la Colegiul National Al. I .
Cuza Alexandria” sa fie prevazut pe lista de investitii pentru anul 2021 si propune ca finantarea sa fie
realizata din Anexa nr. 3 – Sectiunea de functionare “Bunuri si servicii”, respectiv “Cheltuieli
materiale”.
Dl primar Victor Dragusin spune ca rezultatele acestui colegiu sunt reale, si acest proiect a
fost luat in calcul si in anul precedent, dar au fost alocate alte cheltuieli pentru situatia creata de
pandemie.Tot dl primar spune ca nu a trecut acest proiect de investitii in acest proiect de aprobare a
bugetului general deoarece inca are anumite semne de intrebare in ceea ce priveste alocarea de fonduri
de la bugetul de stat pe care o va primi Municipiul Alexandria. Tot dl primar spune ca dl consilier
Micu Catalin Mihai propune sa se reduca de la capitolul de functionare si precizeaza ca pentru
respectul pe care il poarta fata de profesorii si unitatea de invatamant este de acord, dar precizeaza ca
suma proiectului este una destul de mare si este o investitie substantiala.

Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui
consilier Micu Catalin Mihai ,si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca are cateva amendamente, iar unul dintre ele
priveste eliminare contributiilor parintilor sau purtatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese,
cod indicator 33.02.10, precum si eliminarea contributiilor persoanelor beneficiari ai cantinelor de
ajutor social cod indicator 33.02.12 si propune acoperirea acestor propuneri de amendamente din
“Fondul de rezerva” cod indicator 50. Deasemenea, dl consilier propune, precizand ca municipiul
Alexandria are nevoie de o directie pentru accesarea de investitii, infiintarea unei directii pentru
accesare de fonduri europene cu un numar de peste 20 de angajati. Tot dl consilier propune, referitor la
cladirea unde functioneaza Serviciul Public de Permise de conducere si Inmatriculari, care au solicitat
reparatii, cladire preluata si administrata de Institutia Prefectului – Judetul Teleorman, unde au fost
facute investitii in aceasta cladire in interior, dar conform contractului nu pot efectua reparatii la
exterior, sa se efectueze lucrari de reparatii la exteriorul si acoperisul cladirii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ce priveste amendamentele referitoare la crese
si cantina de ajutor social va da cuvantul d-nei Haritina Gafencu, director al Directiei Economice,
pentru a prezenta punctul de vedere legal in ceea ce priveste aceste amendamente, iar in ceea ce
priveste lucrarile de reparatii ale actualului sediu al Serviciului Public de Permise de conducere si
Inmatriculari, au fost propuse lucrarile de raparatii asupra acoperisului intregii cladiri, dar au ramas
doar lucrarile de reparatii pentru gradinita , precizand ca nu au fost identificate resurse pentru aceste
lucrari. Tot dl primar spune, in ceea ce priveste infiintarea unei directii pentru accesarea de fonduri
europene, ca Primaria municipiului Alexandria are in prezent un birou pentru accesare de fonduri
europene format din cinci angajati, precum si un birou de sprijin pentru investitorii straini, precizand
ca este vorba de investitori straini vizavi de municipalitate si nu doar de tara, mentionand ca angajatii
acestui birou, fiind unul nou, au si atributii referitoare la investitii. Deasemenea dl primar precizeaza,
ca in afara de aceste birouri, mai functioneaza inca un birou pentru investitii cu fonduri interne, de la
bugetul de stat. Tot dl primar informeaza, in ceea ce priveste investitiile din fonduri europene, precum
si axele de finantare, ca muncipiile resedinta de judet aveau posibilitatea sa participe la 3 axe de
finantare, in afara de cele transfrontaliere, precizand ca fondurile nu se acorda pentru ceea ce doresc
municipiile ci pentru axele propuse pentru accesare. Deasemenea dl primar informeaza ca marile orase
europene au depasit momentul reparatiilor de infrastructura si Uniunea Europeana finanteaza etapa
superioara, respectiv energie verde, transport ecologic si altele asemenea. Dl primar revine asupra idei
de infiintare a unei directii pentru accesare de fonduri europene, precizand ca pentru a se ajunge la un
numar de 20 de angajati pentru o astfel de directie ar trebui ca alti angajati sa fie demisi, informand ca
numarul maxim de angajati pentru UAT-uri este stabilit printr-o Ordonanta a Guvernului Boc, numar
corelat cu numarul de locuitori. Deasemenea dl primar spune ca aceasta propunere nu vizeaza subiectul
ordinii de zi, respectiv Bugetul local al Municipiului Alexandria.
D-na Haritina Gafencu, director al Directiei Economice, spune ca amendamentele d-lui
consilier Bulumac Florin Gabriel referitoare la eliminarea anumitor contributii, nu sunt conforme
legislatiei in vigoare, dand citire Legii nr. 263/2007 si precizand ca pentru cantina de ajutor social,

contributia se realizeaza doar de persoanele care realizeaza venituri, iar pentru restul, contributia este
asigurata de primarie.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este benefic pentru municipalitate orice sprijin si loby
din partea tuturor consilierilor, facand referire chiar si la colegii consilieri PNL, pentru accesarea de
fonduri de la bugetul de stat, facand referire si la sediul serviciului de premise si inmnatriculari.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca isi retrage amendamentele care nu indeplinesc
conditiile legale si isi mentine amendamentul pentru reparatia acoperisului serviciului de premise si
inmatriculari.
D-na presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Bulumac Florin
Gabriel si este respins cu 7 voturi “pentru” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai,
Stefan Florin, Grigore Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Szabo Attila si Epure Haralambrie) si 11
“abtineri”.
D-na. președinte de ședință prezintă și supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la
aprobare Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021 pe anexe, capitole, iar în cadrul
capitolelor pe subcapitole și articole, după cum urmează:
D-na. președinte de ședință dă citire Anexei nr. 1 “Bugetul general al Unității Administrativ
Teritoriale pe anul 2021 și Estimări pentru anul 2022-2024”, VENITURI TOTAL BUGET GENEAL=
169.155,07 mii lei, CHELTUIELI TOTAL BUGET GENERAL= 179.901,32 mii lei, EXCEDENT
TOTAL BUGET GENERAL= 10.746,25 mii lei, o supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și
7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
Dl consilier Epure Haralambie spune că trebuie ca data viitoare sa fie prezentat la mapa si o
executie bugetara, deoarece nu a fost prezentata la mapa.
D-na Haritina Gafencu spune ca la momentul prezentarii proiectului de buget local a fost
publicata pe site-ul institutiei si executia bugetara.
În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă Anexa nr. 2 – SITUAȚIA privind
aprobarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole iar la chieltuieli pe capitole,
subcapitole, paragrafe și titluri al municipiului Alexandria pe anul 2021 și estimări pentru anii 20222024
-TOTAL VENITURI= 167.096,78 mii lei
-Venituri curente = 109.205,63 mii lei
-Venituri fiscale= 98.205,63 mii lei
-Impozit pe venit, profit și caștiguri din capital de la persoane fizice= 61.062,00 mii le
-Impozite și taxe pe proprietate= 13.125,00 mii lei
-Impozite și taxe pe bunuri și servicii= 24.367, 63 mii lei
-Venituri nefiscale= 10.651,00 mii lei
-Venituri din proprietate= 3.967,00 mii lei
-Vanzari de bunuri și servicii= 6.684,00 mii lei
-Subvenții= 17.972,60 mii lei
TOTAL CHELTUIELI= 177.722,12 mii lei

-Capitolul Autorități publice și acțiuni externe= 21.750 mii lei
-Capitolul Alte servicii publice generale= 2.149,00 mii lei
-Capitolul Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi= 1.200, mii lei
-Capitolul Ordine publică și siguranță națională= 4.521,49 mii lei
-Capitolul Îvățământ = 39.275,94 mii lei
-Capitolul Sănătate= 4.680,00 mii lei
-Capitolul Cultură, recreere și religie= 11.525,78 mii lei
-Capitolul Asigurări și asistență socială= 21.057,10 mii lei
-Capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare publică= 33.340,41 mii lei
-Capitolul Protecția mediului= 3.45,00 mii lei
-Capitolul Tranporturi= 34.477,40 mii lei
-Excedent= 10.625,34 mii lei
D-na. președinte de ședință supune la vot Anexa nr. 2 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
În continuare, d-na. președinte de ședință prezinta Anexa nr. 3 – SITUAȚIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024,
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:
-VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE – TOTAL =104.766,10 mii lei
-Capitolul Impozit pe venit =60,00 mii lei
-Capitolul cote și sume defalcate din impozitul pe venit= 61.002,00 mii lei
-Subcapitolul Impozit și taxă pe clădiri= 7.192,00 mii lei
-Subcapitolul Impozit și taxă pe teren= 5.283,00 mii lei
-Subcapitolul Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru= 650,00 mii lei
-Subcapitolul Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București=
17.381,63 mii lei
-Subcapitolul Taxe pe servicii specifice= 10,00 mii lei
-Subcapitolul Impozit pe mijloace de transport= 5.560,00 mii lei
-Subcapitolul Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare= 65,00
mii lei. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunirilor sau pe desfășurare de activități=
1.351,00 mii lei
-Subcapitolul Venituri din concesiuni și închirieri= 3.692,00 mii lei. Venituri din dividente=
50,00 mii lei. Alte venituri din proprietate= 225,00 mii lei
-Capitolul venituri din prestări de servicii și alte activități= 329,00 mii lei
-Capitolul Venituri și taxe administrative, eliberări permise= 15,00 mii lei
-Capitolul Amenzi, penalități și confiscări= 5.000,00 mii lei
-Subcapitolul Taxe speciale= 1.340,00 mii lei
-Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a
bugetului local = -8.752,51 mii lei

-Capitolul Subvenții de la bugetul de stat4.189,50 mii lei
-Capitolul Subvenții de la alte administrații= 123,48 mii lei
-CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE – TOTAL = 104.766,10 mii lei
din total capitol
-Subcapitolul Autorități executive= 13.939,00 mii lei
-Capitolul Alte servicii publice generale, din total capitol, Subcapitolul Fond de rezervă
bugetară la dispoziția autorităților locale= 1.000,00 mii lei
-Subcapitolul servicii publice comunitare de evidență a persoanelor = 1.129,00 mii lei
-Capitolul Tranzacții privind datoria publică- Titlul III Dobânzi= 1.200,00 mii lei
-Capitolul Ordine publică și siguranță naționață – Subcapitolul Poliție locală= 3.616,00 mii
lei, Subcapitol Protecție civilă și protecția contra incendiilor= 905,49 mii lei
-Capitolul învățământ= 13.445,33 mii lei
-Capitolul Sănătate- Subcapitolul Servicii de sănatate publica= 3.280.00 mii lei,
Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul sanatatii= 1.400,00 mii lei
-Capitolul Cultura, recreere si religie- Subcapitolul Servicii cultural= 2.060,00 mii lei,
Subcapitolul Servicii recreative si sportive= 7.940,00 mii lei, Subcapitolul Servicii religioase= 380,00
mii lei, Subcapitolul Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei = 251,00 mii lei
-Capitolul Asigurari si asistenta sociala – Subcapitolul Asistenta in caz de boli si
invaliditati= 11.225,00 mii lei, Subcapitolul Asistenta sociala pentru familie si si copii= 334,00 mii lei,
Subcapitolul Crese= 1.284,00 mii lei, Subcapitolul Unitati de asistenta medico-sanitare= 954,00 mii
lei, Subcapitolul Prevenirea excluderii sociale= 2.485,80 mii lei, Subcapitolul Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor si asistentei sociale= 4.740,00 mii lei
-Capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Subcapitolul Locuinte= 150,00 mii lei,
Subcapitolul Iluminat public= 1.140,00 mii lei, Subcapitolul Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii= 20.292,48 mii lei
-Capitolul Protectia mediului - Subcapitolul Salubritate si gestiunea deseurilor= 3.745,00
mii lei
-Capitolul Transporturi – Subcapitol Trasnsport in comun= 900,00 mii lei, Subcapitol
Strazi= 6.970,00 mii lei
D-na. presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr . 3 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
D-na. presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 4 – SITUATIA privind aprobarea bugetului
local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2023 – SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE:
-Capitolul VENITURILE SECCTIUNII DE DEZVOLTARE – TOTAL = 62.330,68 mii lei
-Subcapitolul Varsaminte din sectiunea de functionare= 8.752,51 mii lei
-Subcapitolul Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala = 8.233,94 mii lei

-Subcapitolul Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente peioadei
de programre 2014-2020= 39.918,55 mii lei
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARe= 82.956,02 mii le, Capitolul Autoritati
publice si actiuni externe – Subcapitolul Autoritati executive = 7.811,00 mii lei, Subcapitolul Servicii
publice comunitare de evidenta a persoanelor= 20,00 mii lei
-Capitolul Invatamant- Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020= 5.716,65 mii lei, Titlul XII Active Nefinanciare= 20.113,96
mii lei
-Capitolul Cultura,recreere si religie- Subcapitolul Intretinere gradini publice, parcuri, zone
verzi, baze sportive si de agreement= 96,70 mii lei, Subcapitolul alte servicii in domeniile culturii,
recreeri si religiei= 798,08 mii lei
-Capitolul Asigurari si asistenta sociala – Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul
asigurarilor si asistentei sociale= 34,30 mii lei
-Capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Titlul X Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020= 8.462,00 mii lei, Titlul XII
Active nefinanciare= 2.462,00 mii lei, Titlul XIII Active financiare= 350,00 mii lei
-Capitolul Transporturi – Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020= 25.130,40 mii lei, Titlul XII Active nefinanciare= 1.477,40 mii
lei.
D-na. presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 4 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-na. presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 5 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024,
Capitolul 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”:
-Titlul I Cheltuieli de personal= 11.756,00 mii lei, Art. Cheltuieli salariale in bani=
11.506,00 mii lei, Alin. Contributia asiguratorie pentru munca= 250,00 mii lei
-Titlul II Bunuri si servicii= 2.023,00 mii lei – Art. Bunuri si servicii= 1.206,00 mii lei, Art.
Reparatii curente = 10,00 mii lei, Alin. Alte obiecte de inventor= 20,00 mii lei, Art. Deplasari, detasari,
transferuri= 15,00 mii lei, Art. Carti, publicatiii si material documentare= 5,00 mii lei, Art. Pregatire
profesionala= 5,00 mii lei, Art. Alte Cheltuieli = 762,00 mii lei
-Titlul XI Alte cheltuieli=160,00 mii lei – Art. Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadreate= 160,00 mii lei, Art. Programe din fondul European de dezvoltare regionala (FEDR)=
7.661,00 mii lei, Alin. Finantare nationala= 971,00 mii lei, Alin. Finantare externa nerambursabila=
6.590.00 mii lei, Alin. Cheltuieli neeligibile= 100,00 mii lei, Art. Active fixe= 150.00 mii lei.
D-na. presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 5 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na. presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 6 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 54..02 “Alte servicii publice generale”:

-Titlul I Cheltuieli de personal = 1.069,00 mii lei – Art. Cheltuieli salariale in bani =
1.045,60 mii lei, Alin. Contributia asiguratorie pentru munca= 23,40 mii lei
-Titlul II Bunuri si servicii = 60,00 mii lei, Art. Bunuri si servicii= 45,40 mii lei, Art.
Reparati curente= 4,60 mii lei, Alin. Alte obiete de inventar= 5,00 mii lei, Art. Deplasari , detasari ,
transferari= 1,00 mii lei, Art. Pregatire profesionala= 2,00 mii lei, Alin. Alte cheltuieli cu bunuri si
servicii= 1,00 mii lei
-Titlul V Fondruri de rezerva= 1.000,00 mii lei, Art. Active Fixe = 20, oo mii lei.
D-na. presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 6 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na. presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 6 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 55,02 “Tranzactii privind datoria publia si imprumuturi”:
-Titlul III Dobanzi – Art. Dobanzi aferente datoriei publice interne= 1.200, 00 mii lei
D-na. presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 7 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na. presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 8 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 60.02 “ordine publica si sigutanta nationala”:
-TITLUL I Cheltuieli de personal= 3.216,00 mii lei
-Art. Cheltuieli salariale in bani= 2.638.00 mii lei
-Alin. Norma de hrana= 518, 00 mii lei
-Alin. Contributia asiguratorie pentru munca = 60,00 mii lei
-Titlul II Bunuri si servicii = 1.305,49 mii lei
-Art. Bunuri si servicii = 1.028,99 mii lei
-Art. Reparatii curente = 30,00 mii lei
-Alin. Medicamente = 0,60 mii lei
- Alin. Uniforme si echipamente = 62,00 mii lei
-Alin. Alte obiecte de inventar = 50,00 mii lei
-Art. Deplasari, detasari, transferuri = 3,90 mii lei
-Art. Carti , publicatii si material documentare = 2,00 mii lei
-Art. Pregatire profesionala = 3,00 mii lei
-Art. Protectia muncii = 21,00 mii lei
-Alin. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 102,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta o supune la vot Anexa nr. 8 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și
7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 9 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 65.02 “Invatamant”:
-Gradinita cu program prelungit nr. 4 Alexandria = 593,23 mii lei
-Gradinita cu program prelungit nr. 6 Alexandria = 359,85 mii lei
-Gradinita cu program prelungit nr. 7 Alexandria = 341,06 mii lei
-Gradinita cu program prelungit “Ion Creanga” Alexandria = 325,58 mii lei
-Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Alexandria = 1.073,48 mii lei
-Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” Alexandria = 1.233,22 Alexandria
-Scoala Gimnaziala “Alexandru Colfescu” Alexandria =817,67 mii lei
-Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Alexandria = 840,65 mii lei
-Scoala Gimnaziala nr. 7 Alexandria = 760,19 mii lei
-Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria = 1.163,16 mii lei
-Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” Alexandria = 1.551,40 mii lei
-Liceul Teoretic “Alexandru Ghica” Alexandria =1.498,70 mii lei
-Liceul Teoretic “Constantin Noica” Alexandria = 922,00 mii lei
-Colegiul Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria = 1.493,78 mii lei
-Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria= 967,56 mii lei
-Scoala Postliceala Sanitara Alexandria = 292,40 mii lei
-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului = 24.917,34 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 9 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 10- SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 66.02 “Sanatate”:
-Titlul I Cheltuieli de personal = 4.020,00 mii lei
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 3.930,00 mii lei
-Alin. Contributia asigurartorie pentru munca = 90,00 mii lei
-Titlul II Bunuri si servicii = 660,00 mii lei
-Art. Bunuri si servicii = 54,00 mii lei
-Art. Medicamente si materiale sanitare = 74,00 mii lei
-Alin. Alte obiecte de inventar = 21,00 mii lei
-Alin. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 511,00 mii lei
D-na. presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 10 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și
7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 11 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municpiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 67.02 “Cultura, recreere si religie”:
-Titlul II Bunuri si servicii = 5.300, 00 mii lei
-Art. Bunuri si servicii = 3.000, 00 mii lei

-Art. Alte cheltuieli = 2.300,00 mii lei
-Alin. Transferuri catre institutii interne = 970,00 mii lei
-Alin. Asociatii si fudatii = 71,00 mii lei
-Art. Active fixe = 894,78 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 11 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr.12 – SITUATIA privind
aprobarea buteului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 68.02 “Asigurari si asistenta sociala”:
-Titlul I Cheltuieli de personal = 16.449,00 mii lei
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 16.146,00 mii lei
-Alin. Contributia asiguratorie pentru munca = 303,00 mii lei
-Titlul II Bunuri si servicii = 3.130,00 mii lei
-Art. Bunuri si servicii = 370,00 mii lei
-Art. Reparatii curente = 10,00 mii lei
-Art. Hrana = 2.024,00 mii lei
-Art. Medicamente si materiale sanitare = 43,00 mii lei
-Alin Alte obiecte de inventar = 10,00 mii lei
-Art. Protectia muncii = 11,00 mii lei
-Alin. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 662,00 mii lei
-Art. Ajutoare sociale = 1.133,80 mii lei
-Alin. Programe si proiete privind prevenirea si combaterea discriminarii = 10,00 mii lei
-Alin. Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 300,00 mii lei
Art. Active fixe = 34,30 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 12 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și
7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 13 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”:
-Titlul I Cheltuieli de personal = 8.650,00 mii lei
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 8.450,00 mii lei
-Alin. Contributia asiguratorie pentru munca = 200, 00 mii lei
-Titlul II Bunuri si servicii = 6.612,00 mii lei
-Art. Bunuri si servicii = 2.400, 0 mii lei
-Art. Pregatire profesionala = 20, 00 mii lei
-Art. Protectia muncii = 250,00 mii lei
-Alin. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 3.942,48 mii lei
-Alin. Alte transferuri curente interne = 150,00 mii lei

-Alin. Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 170,00 mii lei
-Titlul XVI Rambursari de credite = 6.000,00 mii lei
-Art. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) = 8.462,00 mii lei
-Alin. Finantare nationala = 1.162,00 mii lei
-Alin. Finantare externa nerambursabila = 7.300,00 mii lei
-Alin. Cheltuieli neeligibile = 0,00 mii lei
-Art. Active fixe = 2.945,93 mii lei
-Art. Active nefinanciare = 350,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 13 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare , d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 14 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 74.02 “Protectia mediului”:
-Titlul II Bunuri si Servicii = 3.745,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 14 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 15 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 84.02 “Transporturi”:
-Titlul II Bunuri si servicii = 6.970,00 mii lei
-Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice = 900,00 mii lei
-Art. Programe din Fondul European de Dezvoltare FEDR = 25.130,40 mii lei
-Alin. Finantare nationala = 3.438,00 mii lei
-Alin. Finantare externa nerambursabila = 21.315,00 mii lei
-Alin. Cheltuieli neeligibile = 377,40 mii lei
-Art. Active fixe = 1.477,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 15 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 16 – SITUATIA privind
apobarea bugetului creditelor interne si externe pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2023:
-SURSA DE FINANTARE – TOTAL: Sume aferente imprumuturilor contractate conform
OUG nr. 46/2015, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare = 419,26 mii lei
-TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZOLTARE = 419,26 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 16 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 17 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului creditelor interne si externe pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 –
Capitolul 70.07 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”:
-Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020 = 236,00 mii lei
-Titlul XII Active Nefinanciare = 183,26 mii lei.
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 13 si se aproba cu 17 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 18 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024:
-TOTAL VENITURI = 160,00 mii lei
-TOTAL CHELTUIELI = 160,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 18 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 19 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024
– Sectiunea de dezvoltare:
-VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 160,00 mii lei
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 160,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 19 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 20 - SITUATIA privind
aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024
– Capitolul 65.08 “Invatamant”:
-Titlul VII Alte transferuri - Art. Transferuri interne = 160,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 20 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 21 – SITUATIA privnd
aprobare bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024:
-TOTAL VENITURI = 6.669,03 mii lei
-Cap. C. Venituri nefiscale = 1.479,03 mi lei
-Cap. C1. Venituri din proprietate = 141,50 mii lei
-Cap. C2. Vanzari de bunuri si servicii = 1.337,53 mii lei
-Art. Subventii de la alte institutii = 5.190,00 mii lei
-TOTAL CHELTUIELI – Cap. Invatamant = 1.399,34 mii lei

-Cap. Cultura, recreere si religie = 4.290,00 mii lei
-Cap. Transporturi = 1.100,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 13 si se aproba cu 21 voturi “pentru” și
7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 22 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 – sectiunea de functionare:
-VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE – TOTAL = 6.649,03 mii lei
-Subcap. Venituri din concesiune si inchirieri = 141,50 mii lei
-Subcap. Taxe si alte venituri in invatamant = 337,79 mii lei
-Subcap. Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine = 837,74 mii
lei
-Subcap. Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati = 28,00 mii lei
-Subcap. Alte venituri = 134,00 mii lei
-Subcap. Subventii pentru institutii publice = 5.190,00 mii lei
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE – TOTAL = 6.769,34 mii lei
-Subcap. Invatamant prescolar si primar = 689,21 mii lei
-Subcap. Invatamant secundar = 616,13 mii lei
-Subcap. Invatamant postliceal = 74,00 mii lei
-Cap. Cultura, recreere si religie – din total capitol, Subcap. Sport = 4.290,00 mii lei
-Cap. Transporturi – din total capitol, Subcap. Alte cheltuieli in domeniul transporturilor =
1.100,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 22 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de seditna prezinta Anexa nr. 23 – SITUATIA privind
aprobare bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024 – Sectiunea de dezvoltare:
-VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 20,00 mii lei
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 20,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 23 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 24 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
si estimari pentru anii 2022-2024 – Capitolul 65.10 “Invatamant”:
-Titlul I Cheltuieli de personal = 18,00 mii lei
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 16,00 mii lei
-Alin Contributia asiguratorie pentru munca = 2,00 mii lei

-Titlul II Bunuri si servicii = 1.357,34 mii lei
-Art. Bunuri si servicii =237,28 mii lei
-Art. Reparatii curente = 68,00 mii lei
-Art. Hrana = 779,59 mii lei
-Art. Medicamente si material sanitare = 6,00 mii lei
-Art. Deplasari, detasari, transferuri = 21,30 mii lei
-Art. Carti, publicatii si material documentare = 8,00 mii lei
-Art. Pregatire profesionala =21,00 mii lei
-Art. Alte cheltuieli = 21,00 mii lei
-Art. Alte cheltuieli = 105,36 mii lei
-Titlul XI Alte cheltuieli = 4,00 mii lei
-Art. Active fixe = 20,00 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 24 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 25 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
si estimari pentru anii 2022-2024 – Capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”:
-Titlul I Cheltuieli de personal = 690,00 mii lei
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 674,00 mii lei
-Alin. Contributia asiguratorie pentru munca = 16,00 mii lei
-Titlul II Bunuri si servicii = 3.600,00 mii lei
-Art. Bunuri si servicii = 1480,00 mii lei
-Art. Hrana = 375,98 mii lei
-Art. Medicamente si material sanitare = 12.00 mii lei
-Art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 17,00 mii lei
-Art. Deplasari, detasari, transferari = 17,00 mii lei
-Art. Pregatire profesionala = 5,00 mii lei
-Art. Protectia muncii = 5,00 mii lei
-Alin. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 3.020,02 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 25 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 26 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021
si estimari pentru anii 2022-2023 – Capitolul 84.10 “Transporturi”:
-Titlul I Cheltuieli de personal = 600.00 mii lei
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 586,00 mii lei
-Alin. Contributia asiguratorie pentru munca = 14,00 mii lei
-Titlul II Bunuri si servicii = 500,00 mii lei

-Art. Bunuri si servicii = 330,30 mii lei
-Art. Reparatii curente = 10,00 mii lei
-Art. Medicamente si material sanitare= 12,00 mii lei
-Art Bunuri de natura obiectelor de inventar= 7,00 mii lei
-Art. Deplasari, detasari, transferuri = 1,00 mii lei
-Art. Carti, publicatii si material documentare = 1,00 mii lei
-Art. Pregatire profesionala = 1,00 mii lei
-Art. Protectia muncii = 2,00 mii lei
-Art. Alte cheltuieli = 135,70 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 26 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 27 – LISTA obiectivelor de
investitii pe anul 2021 cu finantare partiala sau integrala din bugetul local:
-TOTAL: 70.244,63 mii lei – Credite Trezorerie= 419,26 mii lei; Total alocatii bugetare, din
care: Excedent= 10.525,34 mii lei, din care: De la bugetul local= 8.102,09 mii lei; Buget national=
17.005,94 mii lei, Uniunea Europeana = 34.192,00 mii lei
-Cap. Autoritati publice= 5.051,00 mii lei
-Cap. Lucrari in continuare = 4.901,00 mii lei
-Cap. Alte servicii publice generale= 20,00 mii lei
-Cap. Invatamant = 25.89,96 mii lei, din care: Lucrari in continuare= 19.569,31 mii lei;
Lucrari noi = 3.663,27 mii lei
-Cap. Cultura, recreere si religie = 894,78 mii lei, din care: Lucrari noi = 685.10 mii lei
-Cap. Servicii si dezvoltare publica si locuinte = 11.827,19 mii lei, din care: Lucrari noi=
10.036,57 mii lei
-Cap. Transporturi= 26.67,40 mii lei, din care: Lucrari in continuare= 15.611,00 mii lei,
Lucrari noi= 10.996,40 mii lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 27 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 28 – LISTA pozitiei “Alte
cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2021” cap. 51 “Autoritati publice si
actiuni externe”:
-TOTAL= 15.000,00 lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 28 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 29 – LISTA pozitiei “Alte
cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2021” cap. 54 “Alte servicii publice
generale”:

-TOTAL = 20.000,00 lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 29 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 30 – LISTA pozitiei “Alte
cheltuieli de investitii, defalcata pe cagorii de bunuri pe anul 2021” cap. 65 “Invatamant”
-TOTAL = 2.577,380 lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 30 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 31 – LISTA pozitiei “Alte
cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2021” cap. 67 “Cultura, recreere si
religie”:
-TOTAL = 209.680,00 lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 31 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 32 – LISTA pozitiei” Alte
cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2021” cap.68 “Asistenta sociala”:
-TOTAL = 34.300,00 lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 32 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 33 – LISTA pozitiei “Alte
cheltuieli de investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2021” cap. 70.02 “Servicii si dezvoltare
publica”:
-TOTAL = 1.790.620,00 lei
D-na presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 33 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta Anexa nr.34 – Numarul de personal si
fondul salariilor de baza pentru anul 2021, o supune la vot si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2021 si il supune la vot in totalitate
impreuna cu amendamentul aprobat si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin
și Modrigală Constanța Claudia).

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.
Alexandria pe anul 2021, si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11
voturi “pentru” si 7 “abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila,
Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe
anul 2021, si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de
voturi.
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotărâre cu privire
laaprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare
S.R.L. pe anul 2021 si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi
“pentru” si 7 voturi “impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila,
Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotărâre cu privire
laaprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Alexandria S.R.L. pe anul 2021
si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi “pentru” si 7 voturi
“impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria
pentru anul 2021 si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi
“pentru” si 7 voturi “impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila,
Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea tarifelor pentru lucrările de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.
Alexandria.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca aceasta societate este o “bomba cu ceas”
pentru municipalitate, precizand ca in baza documentatiilor tehnice, primaria bugeteaza o suma pentru
anumite lucrari, iar apoi lucrarile sunt puse in licitatie publica si castigate la preturi de trei ori mai
mici, dand exemplu blocurile B10 si B11 care, in urma documentatiilor aferente blocurilor, licitatia a
fost castigata cu o suma mult mai mica. Tot dl consilier spune ca prin acest proiect sunt bugetate sume
enorme si are rugamintea ca pana la urmatoarea sedinta sa ii fie puse la dispozitie documentatia
tehnica si proiectul tehnic pentru blocurile B10 si B11, precum si pentru cladirile din curtea liceului
Nicolae Balcescu, considerandu-le supraevaluate.
Dl primar Victor Dragusin spune ca a cerut lamuriri cu privire la devizele efectuate si nu
poate fi vorba de vre-un prejudiciu, este un principiu concurential, iar banii neutilizati dupa sustinerea
licitatiei raman in bugetul local. Tot dl primar spune ca firma de proiectare are devize valabile pentru
teritoriul Romaniei, dar nu au tinut pasul cu tehnologia, precizand ca firma care a castigat licitatia

pentru demolarea blocurilor B10 si B11 e aceeasi care a castigat si demolarea Stadionului, aceasta
fiind o companie din municipiul Giurgiu.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca , pentru viitor, pentru societati sa nu mai fie
legaturi de rudenie in conducerea societatilor, facand referire la directorul SC Primalex Proiect Tel
SRL care este sotul d-nei director al Directiei Economice, sau directorul SC Piete si Targuri
Alexandria SRL care este finul d-lui primar , considerand ca astfel se creeaza o suspiciune rezonabila.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ce priveste suspiciunile rezonabile, dl consilier
ar trebui sa se uite in cadrul partidului dansului referitor la astfel de aspecte.
Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi “pentru” si 7 voturi “impotriva” (d-nii.
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor,
Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.
Alexandria în anul 2021 si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11
voturi “pentru” si 7 voturi “impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo
Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotărâre cu privire la aprobare
Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria pentru anul 2021 si
deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi “pentru” si 7 voturi
“impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie,
Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt si alte probleme sau discutii pentru
completarea ordinii de zi.
Dl primar Victor Dragusin spune ca doreste sa informeze Consiliul local cu privire la doua
aspecte, respectiv una referitoare la situatia institutiilor de invatamant, precizand ca in aceasta iarna au
expirat contractele de management ale unor directori, iar Inspectoratul Scolar a nominalizat alte
personae pentru aceste functii fara a consulta Primaria, aceasta fiind parte si finantator partial al actului
de invatamant, precizand ca trio-ul scoala-parinti-autoritate locala, prin Consiliul de Administratie,
decide pentru unitatea de invatamant. Tot dl primar spune ca a avut un dialog institutional cu
Inspectoratul Scolar , comitetele de parinti si Ministrul Educatiei, precizand ca a rugat ca pana la
expirarea mandatelor de management sa se organizeze concursuri, altfel sa se prelungeasca mandatele
directorilor in exercitiu. Dl primar spune ca s-a informat, si va informa si comitetele de parinti pentru
ca sunt parte decidenta, si va face public faptul ca nu va semna contractele de management
administrativ-financiar, insemnanad ca scolile nu vor mai avea bani decat pentru salarii, daca nu vor fi
organizate examenle pentru ocuparea functiilor de directori, iar in cazul in care nu se vor organiza
astfel de concusuri sa se prelungeasca mandatele directorilor in functie, care au dat un exament pentru
functia respectiva. Tot dl primar informeaza ca acesta nu este un orgoliu, dar trebuie respectata legea,
precizand ca este anormal ca un ordonator principal de credite sa acorde sume de bani unui ordonator
secundar de credetite fara un examen sustinut. Deasemenea dl primar spune ca a fost informat ca d-na

subprefect va ataca la instanta de Contencios Administraitv, Hotararea Consiliului Local si Dispozitia
Primarului privind desemarea reprezentatilor in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant,
informand ca un astfel de Ordin al Prefectului produce anumite efecte administrative, respectiv faptul
ca nu vor mai fi reprezentanti ai municipalitatii in consiliile de administratie ale unitatilor de
invatamant. Tot dl primar spune ca , in conformitate cu informarile colegilor jurisiti, desemnarea
reprezentatilor a fost facuta cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Deasemenea dl primar spune
ca, asa cum au fost si alte procese castigate de municipalitate, va face plangere penala pentru abuz de
putere, cu semnatarul acestei decizii, deoarece a indeparta de la masa deciziei pentru unitatile de
invatamant reprezentantii municipalitatii reprezinta un abuz.
Dl primar Victor Dragusin spune ca al doilea subiect pe care doreste sa il abordeze il
reprezinta participarea la sedinta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Managementul
Deseurilor”, unde printre cele noua subiecte discutate si aprobate, precizand ca dansul s-a abtinut la
toate, cel mai important subiect l-a reprezentat prelungirea contractului cu societatea POLARIS pentru
o perioada de patru ani, timp in care ar trebui sa se finalizeze documentatia de scoatere la licitatie
pentru un eventual operator pentru colectat si transport gunoi. Deasemenea dl primar spune ca
majoritatea municipiilor din judet sunt administrate de PSD , iar majoritatea comunelor sunt
administrate de PNL, iar la orase problema colectarii deseurilor este una foarte importanta. Tot dl
primar spune ca la trei luni de la schimbarea comitetului director, noul consiliu director a venit cu
aceasta propunere de prelungire a contractului, iar in cadrul sedintei respective dl primar a informat
membrii participanti ca propunerea este nelegala , in primul rand deoarece aceasta propunere trebuia
facuta cu 12 luni inainte de expirarea contractului, iar Statutul ADI spune ca daca sunt prezenti ¾ din
UAT-uri , votul se aproba cu jumatate plus unul din cei prezenti la prima intalnire, iar la urmatoarea se
aproba cu jumatate plus unul. Tot dl primar spune ca nu va ataca acea hotarare pentru a nu fi impotriva
efectuarii serviciului de colectare deseuri, dar precizeaza ca pentru a vota propunerea respectiva,
trebuia sa aiba mandat special din partea Consiliului local, informand ca invitatia a fost primita marti si
sedinta a fost vineri. Tot dl primar spune ca nu s-a putut pune in discutie un cuantum al contributiilor
deoarece nici un UAT nu avea aprobat bugetul local. Deasemenea dl primar spune ca a fost modificata
organigrama acestei institutii, respectiv de la un numar de 9 angajati s-au aprobat 18 posturi, fara vre-o
explicatie, facand referire la transparenta. Tot dl primar spune ca aceasta operatiune de colectare
deseuri putea fi transferata la un operator local, precizand ca a fost luata in considerare SC TR
ADMINISTARE IMOBILE SRL, si au fost bani prevazuti in acest sens in fondul de rezerva pentru
inchirierea de utilaje. Dl primar spune ca societatea POLARIS nu s-a preocupat si nu stapaneste
problema selectionarii deseurilor. Tot dl primar spune ca a informat si va informa Consiliul local ori de
cate ori participa la sedinte care privesc interesul comunitar.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in ceea ce priveste situatia unitatilor de
invatamant d-na consilier Stancu Iuliana ar fi putut lamuri aceasta situatie, dar este bolnava si internata
la spitalul din Rosiori de Vede. Tot dl consilier spune ca este sigur ca nu a fost incalcata nici o lege in
ceea ce priveste numirea directorilor unitatilor de invatamant , iar in ceea ce priveste desemnarea
reprezentantilor in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant trebuia sa existe o paritate si
trebuiau desemnati si reprezentanti din cadrul Consiliului local.

Dl primar Victor Dragusin spune ca in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant
nu pot fi desemnati consilieri locali deoarece s-ar afla in conflict de interese, iar in momentul de fata
sunt desemnati angajati din primarie, indiferent daca sunt membri PSD sau nu.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca este sigur ca se vor organiza concursuri cu
respectarea legislatiei in vigoare. Deasemenea dl consilier spune ca pot fi numiti directori interimari
pana la organizarea concursurilor.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca a vorbit cu dl presedinte Eugen Parvulescu si a
spus ca in ceea ce priveste contractul cu POLARIS, acesta a fost prelungit “cu pana la patru ani”,
deoarece exista posibilitatea ca in momentul inocmirii caietului de sarcini acesta sa fie contestat,
precizand ca perioada de patru ani reprezinta perioada maxima.
Dl consilier Stefan Florin spune ca in cadrul Inspectoratului Scolar se lucreaza la
metodologia pentru organizarea concursurilor pentru ocupararea functiilor de directori, precizand ca
aceste concursuri au inceput din anul 2016 in timpul Guvernului Ciolos. Tot dl consilier spune ca in
perioada 2012-2016, in timpul Guvernului Ponta, nu s-a organizat nici un concurs.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu ceea ce a spus dl consilier Stefan
Florin, precizand ca subiectul contractelor de management intre directorii unitatilor de invatamant si
autoritatile locale dateaza din anul 2017. Tot dl primar spune ca este normal sa existe un astfel de
contract deoarece primaria acorda bani pentru unitatile de invatamant si considera ca este normal ca
primarul ales sa fie consultat in aceste situatii deoarece aloca bani in acest sens, precizand ca nu este
vorba de nici un orgoliu. Deasemenea dl primar spune ca in situatia in care nu se vor prelungi
contractele actualilor directori si nu se va organiza un concurs in acest sens, nu va mai semna
contractele de management. Tot dl primar informeaza ca doar 2 directori sunt membri PSD, in rest nu
este nici unul.
D-na consilier Panagoret Ioana spune ca are o experienta mare in invatamant si se simte
obligata sa faca cateva precizari referitoare la acest subiect. Tot d-na consilier spune ca nu este normal
sa fie schimbat un director, mai ales in conditii de pandemie, deoarece acesta cunoste scoala, cunoaste
problemele, precum si investiile pe care le are in derulare. Deasemenea, d-na consilier spune ca judetul
Teleorman are un coletiv de cadre didactice foarte bine pregatit, dar peste noapte au fost numiti
directori din alte unitati de invatamant, iar cadrele didactice s-au revoltat. Tot d-na consilier spune ca
ar fi normal ca dascalii din fiecare unitate de invatamant sa isi aleaga conducatorul deoarece ei stiu cel
mai bine cine este competent sa conduca. Tot d-na consilier Panagoret Ioana spune ca a fost presedinte
de comisie la examenul pentru ocuparea functiei de inspector scolar general si putea sa o excluda pe dna Stancu Iuliana deoarece ii lipsea un document la dosar, respectiv cel de cunoastere a limbii straine,
dar nu a exclus-o din cuncurs, asumandu-si acest lucru deoarece o cunoaste pe d-na Stancu Iuliana si
stia ca are acel document, multumindu-i dupa promovarea concursului pentru sustinere. Deasemenea
d-na consilier spune ca in ceea ce priveste ocuparea locurilor in sala de sedinta, a avut loc o alta
intalnire inaintea sedintei Consiliului local, acesta fiind motivul si nu este vorba de vreo deosebire intre
colegii consilieri.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu a fost frumos sa fie asezati colegii
consilieri PNL la fereastra.

D-na consilier Panagoret Ioana spune ca a precizat mai devreme motivul si faptul ca au fost
atentionati de catre dl primar inainte de sedinta sa se reorganizeze pentru a nu se crea o impresie
gresita.
Dl consilier Micu Catalin Mihai spune ca in ceea ce priveste modul in care au fost schimbati
directorii unitatilor de invatamant, metodologia pentru ocuparea posturilor este foarte clara, respectiv
daca directorii aflati in functie, in urma sustinerii concursului, obtin calificativul foarte bine in urma
evaluarii din ultimul an, recomandarea este ca ei sa ramana in functie pana la incheierea anului scolar,
ori de aceasta recomandare nu s-a tinut cont.
Dl consilier Vecu Mihai spune ca in ceea ce priveste managementul deseurilor, zonele
limitrofe municipiului arata foarte urat din cauza depozitarii necontrolate a deseurilor. Tot dl consilier
spune ca au fost cateva actiuni pentru remedierea acestei situatii, dar au fost insuficiente. Deasemenea
dl consilier spune ca trebuiesc gasite solutii pentru a stopa acest fenomen.
Dl primar Victor Dragusin spune ca au fost actiuni in ceea ce priveste ecologizarea zonelor
respective, au fost date si amenzi de catre politistii locali pentru cei care arunca gunoaie. Tot dl primar
spune ca va prezenta si un proiect pentru achizitionarea si amplasarea unor camere video, unele cu
transmitere wireless unde nu sunt posibilitati de amplasare prin fibra, cu transmitere catre dispecerat,
precum si o patrula a politiei locale pentru a actiona in astfel de situatii. Deasemenea dl primar spune
ca dupa sarbatorile pascale va lansa in dezbatere publica subiectul legat de taxa de salubrizare anuala,
respectiv gunoiul sa fie platit la primarie, cum sunt si taxele si impozitele locale, iar primaria sa
plateasca Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara banii respectivi, urmand ca A.D.I. sa plateasca
operatorul, verificand daca acesta respecta obligatiile contractuale. Dl primar spune ca acesta ar putea
fi un lucru bun deoarece toata lumea produce gunoi, dar nu toti cetatenii au contract cu operatorul
POLARIS. Tot dl primar spune ca nu a renuntat la ideea achizitionarii unei drone pentru
supravegherea zonelor periferice si va continua sa amplaseze panouri informative pentru a nu se mai
arunca gunoi in zonele respective.
Nemaifiind și alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință
mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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SECRETAR GENERAL,

Consilier,
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PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria din
19.04.2021

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primăria municipiului Alexandria, am procedat
astăzi 20.04.2021, la afișarea procesului verbal al

dezbaterilor din

municipiului Alexandria din 19.04.2021, la tabla de afișaj a instituției.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.
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Plosceanu Cristrian
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