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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 04 martie 2022, orele 13,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară la sediul Clubului Pensionarilor din municipiul Alexandria, 
in prezenta a 12 (doisprezece) consilieri din totalul de 18 (optsprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absenti d-nii. consilieri Ștefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța 
Claudia, Stancu Iuliana și David Aurelia.

Dl presedinte de sedinta Petcu Marian Dragoș arată că sunt intrunite prevederile art. 137, alin. 
(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei si declara sedinta legal constituita. 

Tot dl presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu si
secretariatul tehnic.

In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragoș, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 427 din 01 martie 2022 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 17554 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi de zi:

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCl nr. 
262/19.10.2021 privinid aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență 
Socială Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din Municipiul Alexandria.

-Petitii si interpelari;
și introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:
-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 25/09.02.2022 privind 

aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 
Alexandria în anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 
lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria.

Dl. presedinte de sedinta precizeaza ca proiectele de hotarari au primit avize favorabile din 
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Dl. presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce 
priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, sa declare acest lucru si sa nu 
participe la votarea respectivului proiect.

Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, dl presedinte de sedinta 
supune la vot proiectul ordinii de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba 
cu 18 unanimitate de voturi.

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 3 la HCl nr. 262/19.10.2021 privinid 
aprobarea organigramei, a ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii, și pentru că nu sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la declararea ca 
bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii și pentru că nu sunt, dl președinte de ședință prezintă 
proiectul de hotărâre, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 10 voturi “pentru” și 2 
“abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel și Vecu Mihai).

x
x x

La următorul punct, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la 
modificarea și completarea HCL nr. 25/09.02.2022 privind aprobarea listei lucrărilor de proiectare care 
urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2022, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii și pentru că nu sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 10 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (d-nii 
consilieri Bulumac Florin Gabriel și Vecu Mihai).

x
x x

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea și 
completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru 
anul 2022 în Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii și pentru că nu 
sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct, dl presedinte de sedinta prezinta Rectificarea la Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 38/28.02.2022 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării 
așezărilor informale de pe teritoriul municipiului Alexandria, județul Teleorman, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii și pentru că nu sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, 
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 10 voturi “pentru” și 2 “abțineri” (d-nii consilieri 
Bulumac Florin Gabriel și Vecu Mihai).

x
x x

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel roagă că până la ședința utmătoare să i se pună la dispoziție 
o listă cu personalul din cadrul Primăriei municipiului Alexandria care beneficiază de procentul de 
majorare salarială pentru activitatea prestată în proiectele cu finanțare din fonduri europene, respectiv 
procentele cuprinse între 10% și 50%.

Tot dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește de asemenea să primească o listă cu 
cheltuielile pentru sumele alocate festivalului Ideo Ideis pentru anii 2019,2020 și 2021, inclusiv 
societățile comerciale care au încasat sumele respective și pentru ce au prestat.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că solicitările vor fi consemnate în procesul 
verbal al ședinței.
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Dl primar Victor Drăgușin informează că din acest moment vor fi disponibile cele 20 de camere 
ale adăpostului pentru Guvernul României, prin Inspectoratul pentru Situații de urgență, precizând că în 
momentul de față un palier al adăpostului este ocupat de salariați din cadrul Primăriei motivat de faptul 
că sediul Primăriei se află în reabilitare, iar în momentul în care acesta va fi eliberat, dacă va mai fi 
nevoie se poate discuta și de extinderea numărului de camere care pot fi puse la dispoziție refugiaților. 
Tot dl primar spune că din discuțiile purtate cu persoane din aparatul guvernamental, s-a instituit la 
nivel național o entitate care va dirija refugiații către locațiile publice disponibile, precum cele din 
mediul privat. Deasemenea dl primar spune că toate cheltuielile vor fi evidențiate de colegii din 
aparatul de specialitate, precizând că vor fi alocate sume de la bugetul european pentru aceste 
cheltuieli.

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,                  SECRETAR GENERAL,
Consilier,          

Marian Dragoș Petcu Alexandru Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 16.03.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 04.03.2022

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  

astazi 16.03.2022, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 04.03.2022,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


