JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 21 octombrie 2020, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 3
pozitii fiind vacante.
D-na presedinte de varsta Ghicica Maria 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 d-na presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
Secretarul General al municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu, dl.
Liviu Dumitrascu, Prefectul Judetului Teleorman si secretariatul tehnic.
Dl Prefect Liviu Dumitrascu sustine o scurta alocutiune
In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Ghicica Maria, da cuvantul d-lui. Secretar General
Alexandru Razvan Ceciu, cel care, prin dispozitia nr. 1567 din 20 octombrie 2020 si prin adresa nr.
23815 din aceeasi data a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Depunerea jurământului de către Primarul ales al municipiului Alexandria.
-Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru urmatoarele trei luni.
-Proiect de hotărâre cu privire la organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului local al municipiului Alexandria.
-Petitii si interpelari;
Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta
supune la vot proiectul ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Secretar
General al Municipiului pentru a prezenta Incheierea civila privind validarea mandatului de primar al
d-lui. Victor Dragusin.
Dl secretar general prezinta Incheierea civila.
In continuare, d-na presedinte de sedinta il invita pe dl primar Victor Dragusin la masa special
amenajată, pe care se află Constituţia şi Biblia, pentru a da citire textului Jurământului şi-l va semna, în
două exemplare, unul pentru consilier şi unul la dosar.
Dl. primar Victor Dragusin depune juramantul, apoi sustine o scurta alocutiune.
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In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la alegerea
președintelui de ședință pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru presedinte de sedinta pe dl consilier Augustin
Ioan.
Nemai fiind si propuneri, d-na. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui. consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta fiind ales, d-na. consilier Ghicica Maria da cuvantul d-lui Augustin Ioan
pentru a prelua lucrarile sedintei.
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare
cu privire la organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 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.
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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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PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 21.10.2020

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primaria municipiului Alexandria, am procedat
astazi 26.10.2020, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

municipiului Alexandria din 21.10.2020, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,
Plosceanu Cristian
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sedinta Consiliului local al

