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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 14 martie 2022, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară la sediul Clubului Pensionarilor din municipiul Alexandria, 
in prezenta a 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 18 (optsprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absenti d-nii. consilieri Grigore Nicușor și Din Nelu.

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.

Dl președinte de ședință, dl. Petcu Marian Dragoș, întreabă dacă sunt obiecțiuni la procesul 
verbal al ședinței din 28.02.2022, și pentru că nu sunt, il supune la vot și se aprobă cu unanimitate de 
voturi.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel, spune că a observat în procesul verbal că s-a menționat 
solicitarea dânsului referitoare la cheltuielile pentru reclamă și publicitate ale SC Parc Industrial SRL și 
precizează că nici până în prezent nu a primit informațiile solicitate. Tot dl consilier spune că a înțeles 
că în cadrul ședințelor participă dl primar și dl secretar general și nu înțelege în ce calitate participă 
administratorul public la masa prezidiului.

Dl primar Victor Drăgușin spune că l-a invitat pe dl administrator public, dl Tăbăcitu Ștefan, să 
participe la ședință la masa prezidiului.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu are drept să participe la masa aleșilor locali 
administratorul public.

Dl primar Victor Drăgușin îl întreabă pe dl consilier dacă îl consideră pe dl administrator public 
de rang secund.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel răspunde afirmativ și că administratorul public trebuie să 
stea alături de directori.

Dl administrator public, dl Ștefan Tăbăcitu, îl roagă pe dl consilier să îi spună unde în lege se 
precizează aspectele sesizate.

Dl președinte de ședință, dl. Petcu Marian Dragoș, întreabă dacă sunt obiecțiuni la procesul 
verbal al ședinței din 28.02.2022, și pentru că nu sunt, il supune la vot și se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragoș, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 520 din 10 martie 2022 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 20523 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi de zi:

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 37/28.02.2022 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alexandria în comisia de evaluare a probei de 
interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 
2022, în unitățile de invățămâmt preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

-Petitii si interpelari;
și introducerea pe ordinea de zi:
-Depunerea jurământului de consilier local al d-lui. Florea Laurențiu.
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Dl consilier Vecu Mihai spune că membrii consilieri PNL au o propunere de suplimentare a 
ordinii de zi cu un proiect de hotărâre, respectiv aprobare utilizării gratuite a locurilor de parcare de 
către persoanele refugiate din zona de conflict armat în Ucraina.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu informează că la registratura instituției nu a fost 
înregistrat un astfel de proiect de hotărâre până în acest moment. Tot dl secretar general spune că 
pentru a intra un proiect de hotărâre pe ordinea de zi este nevoie de un referat de aprobare semnat de 
unul sau mai mulți consilieri locali, sau cetățeni, sau primar, precum și obligativitatea altor elemente 
pentru respectivul proiect de hotărâre, cum ar fi raport de specialitate al aparatului de specialitate din 
cadrul primăriei, precum și avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
local. De asemenea dl secretar general spune că din aceste motive propunerea d-lui consilier Vecu 
Mihai nu poate fi prinsă pe ordinea de zi.

Dl consilier Vecu Mihai spune că a înțeles aceste aspecte, precizând că este un proiect 
important și urgent, considerând că refugiații vor fi puși într-o situație neplăcută în sensul că nu cunosc 
limba sau legislația aprobată de administrația locală. Tot dl consilier spune că datorită urgenței unui 
astfel de proiect, se poate suspenda ședința după epuizarea ordinii de zi, pentru a se primi un raport de 
specialitate din partea aparatului de specialitate.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că ceea ce susține dl consilier Vecu Mihai 
nu se poate aplica din punct de vedere legal. Tot dl secretar general spune că dl consilier poate veni la 
sediul primăriei, începând cu ziua următoare, cu un referat de aprobare pentru a fi urmați toți pașii 
legali în acest sens.

Dl consilier Vecu Mihai întreabă în căt timp poate fi aprobat un astfel de proiect.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că acest lucru depinde de analiza aparatului 

de specialitate, fiind vorba de cetățeni străini și nu există vre-o stare de alertă sau urgență pe teritoriul 
României în acest moment, precizând că trebuie studiată legislația în vigoare.

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 unanimitate de voturi.

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl. presedinte de sedinta prezinta modificarea HCL 
nr. 37/28.02.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alexandria în 
comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, în unitățile de invățămâmt preuniversitar de stat din municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre are 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 hotărârea să fie luată 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.

Tot dl președinte de ședință propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Chiran Florin 
Valentin, Micu Catalin Mihai si Ștefan Florin.

Nemaifiind și alte propuneri dl. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. Tot dl. președinte de ședință roagă secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret.

Dl. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.
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Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 14 voturi valabil exprimate, s-au numarat 15 de voturi „pentru” și un vot “nul”.

Dl. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

În continuare, dl președint ede ședință prezintă petițiile adresate Consiliului local:
-Punctul de vedere nr. 20822/11.03.2022 privind transferul unor contracte de închiriere 

copertină.
Dl președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 20655/10.03.2022 privind transferul unor contracte de închiriere teren 

garaj.
Dl președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare dl președinte de ședință, dl. Petcu Marian Dragoș spune că urmează depunerea 
jurământului de consilier local al d-lui. Florea Laurențiu, iar pentru aceasta roagă asistența să se ridice 
în picioare, iar dl Florea Laurențiu să pună mână pe Biblie și pe Constituția României, să rostească 
jurământul și să îl semneze în doua exemplare, unul va rămâne la dl consilier  și unul la dosarul 
ședinței.

Dl Florea Laurențiu depune jurământul și îl semnează în două exemplare.
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 17.03.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 14.03.2022

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

astazi 17.03.2022, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 14.03.2022,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


