JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 24 februarie 2021, orele 14,00, în ședință ordinară a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în
prezenta a 18 (optprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local,
fiind absentă d-na. consilier Panagoreț Ioana.
D-na. președinte de ședință Cobârlie Silvia arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin. (1)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal constituită.
Tot d-na. președinte de ședință informează că la lucrările ședinței participă, de drept, primarul
municipiului Alexandria și Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl.
Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.
D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni la procesul-verbal al ședinței din 29
ianuarie 2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
În continuare, d-na. președinte de ședință, Cobârlie Silvia, dă cuvantul d-lui. primar, cel care,
prin dispoziția nr. 341 din 18 februarie 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului
Alexandria nr. 4600 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de
zi:
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive
și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria în anul 2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al
municipiului Alexandria cu Palatul Copiilor Alexandria în vederea realizării în comun a concursului
EXPRIMĂ-TE ECO ! în municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “ ȘI EU
IUBESC ALEXANDRIA” în Municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului
“INFORMAȚI, PROTEJAȚI, SĂNĂTOȘI”, în Municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de
Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul
școlar 2020-2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor
decedate pe raza municipiului Alexandria, cu sau fără aparținători sau persoane obligate să dispună în
legătură cu înmormântarea și a cadavrelor cu identitate necunoscută.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea denumirii locurilor de joacă și recreere, precum și a
elementelor constitutive a acestora în municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria a unor cote părți de teren aferente unor unități locative aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, situate în str. Dunării, zona Han Pepinieră.
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- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Bucureşti, zona bloc 712 B,
sc. A.
- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. 1 Mai, zona bloc B5.
- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace
fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate în administrarea
Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul
Teleorman.
- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria a unității locative nr. 7 situată în blocul F, str. Ion Creanga din
municipiul Alexandria și schimbarea destinației acesteia din locuință de serviciu în locuință din fondul
locativ de stat al Municipiului Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației unității locative nr. 17, situată în
blocul F, str. Ion Creangă, municipiul Alexandria, din locuință din fondul locativ de stat în locuință
de serviciu.
- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței nr. 25 destinată închirierii în mod
exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, rămasă disponibilă în blocul G, str. Ion Creangă din
municipiul Alexandria.
-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte
de hotărâri:
-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de
delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi
privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat
prin HCL nr. 66/31.03.2011.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile de
capital necesare realizării obiectivului de investiție “Modernizarea și Reabilitare Cladire Grădiniță Nr.
7”, în Municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de
urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria situat în strada Alexandru Ghica, cvartal 27 cu nr. cadastral
22907.
- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului
public de interes local al municipiului Alexandria aferente obiectivului de investiții: REABILITARE
CARTIER ZONA BLOCURILOR F-uri și I-uri, către Serviciul Public de Interes Local Administrația
Domeniului Public Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la revocarea H.C.L. nr.146/29.04.2014, privind transmiterea in
folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a unui teren in suprafaţă de 4.915,00 mp,
aflat în proprietatea privată a municipiului Alexandria şi în administrarea Consiliului local al
municipiului Alexandria, situat în strada Şoseaua Turnu Măgurele nr. 4, pe durata construirii de
locuinţe proprietate privată prin credit ipotecar.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea
condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”.
D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. președinte de
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea d-lui primar Victor Drăgușin 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 lucru și să nu
participe la votarea respectivului proiect.
Se intră în ordinea de zi și, la primul punct, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive și de tineret care se
desfășoară în municipiul Alexandria în anul 2021, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca dl. primar are o majoritate confortabilă în
consiliul local, care ii permite sa aprobe aproape orice proiect de hotărâre. Deasemenea dl. consilier
spune ca a vazut lista cu aceste activități cultural artistice, precizănd că sunt multe printre acestea care
fac cinste, cum ar fi Ideo Ideis și îl întreabă pe dl. primar dacă este mândru de această listă și dacă este
mândru de banii alocați având în vedere contextul pandemiei.
Dl. primar Victor Drăgușin spune ca își propusese să nu mai răspundă provocărilor d-lui.
consilier Bulumac Florin Gabriel. Dl. primar Victor Drăgușin spune că este ales de alexăndreni,
propune acest program, precizând că este mandru de program din moment ce l-a propus. Tot dl. primar
spune că dorește să informeze restul consilierilor locali care nu sunt mândrii că pentru acest gen
acțiuni, cum ar fi pentru pauza de teatru, au fost oferite premii pentru 70 de persoane, constând în
excursii la Sinaia, Târgu Jiu sau București, iar pentru festivalul de colinde au fost oferite excursii
pentru un număr de 460 de copii caștigători și pentru cea mai importantă activitate pentru copii,
respectiv centenarul, au fost 128 de copii care au participat la evenimentele de la Alba Iulia.
Deasemenea dl. primar informează ca aproximativ 834 de copii au fost premiați pentru concursurile
care au avut loc. Tot dl. primar spune că tocmai pentru motivul pandemiei este bine că inventăm astfel
de acțiuni.
Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca a pentru dânsul a fost suficient că dl. primar a
spus că inventează acțiuni pentru a cheltui banul public.
Nemaifiind și alte discuții, d-na. președinte de ședinșă prezintă proiectul de hotărâre, îl supune
la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului
Alexandria cu Palatul Copiilor Alexandria în vederea realizării în comun a concursului EXPRIMĂ-TE
ECO ! în municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt,
îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
organizării și desfășurării concursului “ ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA” în Municipiul Alexandria,
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după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma
prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “INFORMAȚI, PROTEJAȚI,
SĂNĂTOȘI”, în Municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca
nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea Anexei la HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul școlar 2020-2021, după care se trece la
întrebări, propuneri, discuții.
D-na. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre precum și altele care vor
urma au caracter individual cu referire la persoane, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotărârile să fie luate prin vot secret
și propune să se aleagă o comisie de numare a voturilor formată din 3 membrii care să-și exercite
atribuțiile pe întreaga durată a ședinței.
Dl. consilier Petcu Marian Dragoș propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Chiran
Florin Valentin, Micu Catalin Mihai si Ștefan Florin.
Nemaifiind și alte propuneri d-na. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se
aprobă cu unanimitate de voturi. Tot d-na. președinte de ședință roagă secretariatul tehnic să distribuie
buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret.
D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte
rezultatul votului secret.
Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .
D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul
Alexandria pentru anul școlar 2021-2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca
nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al
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municipiului Alexandria pentru anul 2021, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru
ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza
municipiului Alexandria, cu sau fără aparținători sau persoane obligate să dispună în legătură cu
înmormântarea și a cadavrelor cu identitate necunoscută, după care se trece la întrebări, propuneri,
discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de interes local Administrația
Domeniului Public Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl
supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea denumirii locurilor de joacă și recreere, precum și a elementelor
constitutive a acestora în municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la declararea
ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor cote părți de
teren aferente unor unități locative aparținând domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situate în str. Dunării, zona Han Pepinieră, după care se trece la întrebări,
propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate
de voturi.
x
x

x
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În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea
prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, situat în str. Bucureşti, zona bloc 712 B, sc. A, după care se trece la întrebări, propuneri,
discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, situat în str. 1 Mai, zona bloc B5, după care se trece la
întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu
unanimitate de voturi.
x
x
x
În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea
prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate în administrarea Serviciului
Public de Interes Local Administrația Domeniului Public, după care se trece la întrebări, propuneri,
discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman, după care se trece la
întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu
unanimitate de voturi.
x
x
x
La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria a unității locative nr. 7 situată în blocul F, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria și
schimbarea destinației acesteia din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat al
Municipiului Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl
supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x
x
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În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea
destinației unității locative nr. 17, situată în blocul F, str. Ion Creangă, municipiul Alexandria, din
locuință din fondul locativ de stat în locuință de serviciu, după care se trece la întrebări, propuneri,
discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la repartizarea locuinței nr. 25 destinată închirierii în mod exclusiv unor tineri
specialiști din sănătate, rămasă disponibilă în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria,
după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
D-na. președinte de ședință spune că acest proiect de hotărâre are caracter individual cu referire
la persoane și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, este obligatoriu ca hotărârea să fie luată prin vot secret.
D-na. președinte de ședință spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă
secretariatul tehnic să distribuie buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret.
D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte
rezultatul votului secret.
Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .
D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar
de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC
Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011, după care se
trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă utilajele la care se face referire în proiectul
de hotărâre se află în proprietatea acestei societăți sau sunt și închiriate de la terți.
Dl. primar Victor Drăgușin spune ca nu poate răspunde la această întrebare în acest moment
neavând o certitudine.
Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă această societate operează pentru piața
liberă.
Dl. primar Victor Drăgușin spune ca prin delegare directă de gestiune, 80% din activitate
reprezinta lucrari pentru primărie.
Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în acest context întelege prețurile mari.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la
vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii. Consilieri
Bulumac Florin Gabriel, Epure Haralambie, Szabo Attila, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Vecu
Mihai, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).
Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca până la urmatoarea ședință dorește sa se
răspundă daca echipamentele sunt ale societății sau sunt închiriate de la terți pentru prețuri foarte mari.
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x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile de capital necesare
realizării obiectivului de investiție “Modernizarea și Reabilitare Cladire Grădiniță Nr. 7”, în Municipiul
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea
situațiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgență, familiilor și persoanelor singure domiciliate pe
raza municipiului Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl. consilier Vecu Mihai întreabă dacă până în acest moment a mai fost aprobată o astfel de
hotărâre, în sensul în care se împuternicește primarul pentru a acorda ajutoare de urgență.
Dl. primar Victor Drăgușin spune ca a fost printre primele proiecte pe care le-a propus
Consiliului local în calitate de primar în anul 2011. Dl. primar spune că atunci a propus Consiliului
local pentr a limita suma pentru ajutoare mici, respectiv ca până la 1500 de lei să poată fi acordat direct
de către primar, iar ce ajutoare sunt peste 1500 de lei sa fie prentate spre aprobare Consiliului local.
Dl. consilier Vecu Mihai întreabă, conform acestei hotărâri, pănâ la ce sumă poate acorda
primarul ajutoare de urgență.
Dl. primar Victor Drăgușin spune ca prima hotărâre cuantumul a fost de 1500 de lei, sumă
propusă și prin actualul proiect de hotărâre, sumă care poate fi modificată in Consiliul local.
Dl. consilier Vecu Mihai spune ca citit în hotărâre și nu a regăsit suma propusa.
Dl. Secretar General spune ca în Anexa la proiectul de hotărâre se regăsește suma propusă,
respectiv 2000 de lei.
Nemaifiind și alte discuții, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune
la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria situat în strada Alexandru Ghica, cvartal 27 cu nr. cadastral 22907, după care
se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se
aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la darea în
administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria
aferente obiectivului de investiții: REABILITARE CARTIER ZONA BLOCURILOR F-uri și I-uri,
către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, după care se trece
la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu
unanimitate de voturi.
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x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la revocarea H.C.L. nr.146/29.04.2014, privind transmiterea in folosinţă gratuită,
către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a unui teren in suprafaţă de 4.915,00 mp, aflat în proprietatea
privată a municipiului Alexandria şi în administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria,
situat în strada Şoseaua Turnu Măgurele nr. 4, pe durata construirii de locuinţe proprietate privată prin
credit ipotecar, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
devizului general și a indicatorilor tehnico-economici urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru
obiectivul de investiții “Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona
blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru
ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 1687/17.02.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în
municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2021, conform HCL
nr. 97/28.03.2018.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 1691/17.02.2021 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav și
accentuat și asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit
urban, pe luna martie 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 1690/17.02.2021 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul DAS
Aleaxandria care îndeplinște activități de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice și poate beneficia
de transport gratuit urban, pe luna martie 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018;
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 1689/17.02.2021 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive
politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna martie 2021,
conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 1688/17.02.2021 cu luptătorii pentru victoria revoluției din decembrie
1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna martie 2021, conform HCL nr.
97/28.03.2018;
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Referatul nr. 1480/10.02.2021 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgență dlui. Jantea Nicolae.
Dl.consilier Petcu Marian Dragoș propune acordarea sumei de 5000 lei.
9

Nemaifiind și alte propuneri, d-na. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se
aprobă cu unanimitate de voturi.
- Referatul nr. 1703/17.02.2021 al DAS Alexandria privind acoradarea unui ajutor de urgență dlui. Martalogu Ilie.
D-na. președinte de ședință il supune la vot și se aproba așa cum a fost prezentat, cu unanimitate
de voturi.
-Punctul de vedere nr. 4102/22.02.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte
de inchiriere teren garaj.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 4101/22.02.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte
de inchiriere teren copertina.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 4100/22.02.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor
contracte de inchiriere teren parcare.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 4754/18.02.2021 al Direcției Patrimoniu privind acordul Consiliului
local al municipiului Alexandria in favoarea concesionarului S.C. PHARMA MED S.R.L. pentru ca
aceasta sa poata inchiria constructia in suprafata construita la sol de 192 mp, inscrisa in cartea funciara
nr. 25294-C3, avand nr. cadastral 25294-C3, realizata din investitii proprii pe terenul concesionat,
situata in municipiul Alexandria, strada Viilor, nr. 1D, conform contractului de concesiune nr.
19978/19.09.2018.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Raportul nr. 3698/11.02.2021 al Compartimentului situații de urgență, PSI, Protecția muncii
privind analiza dotării cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor în anul 2020.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Raportul nr. 3697/11.02.2021 privind analiza semestrială a capacității de apărare împotriva
incendiilor a unității administrativ teritoriale a Municipiului Alexandria (iulie-decembrie 2020).
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Cobârlie Silvia

SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 5778 din 02.03.2021
VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL
de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria
din 24.02.2021

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primăria municipiului Alexandria, am procedat
astăzi 02.03.2021, la afișarea procesului verbal al

dezbaterilor din

municipiului Alexandria din 24.02.2021, la tabla de afișaj a instituției.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,
Plosceanu Cristrian
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ședinșa Consiliului local al

