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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 28 februarie 2022, orele 14,00, în ședință ordinară a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară la sediul Clubului Pensionarilor din municipiului 
Alexandria, în prezenta a 17 (sapteprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc 
Consiliul local, fiind absenti d-na. consilier Stancu Iuliana si dl consilier Epure Haralambie.

Dl. președinte de ședință Petcu Marian Dragoș 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 dl. 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.

Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 31
ianuarie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

Tot dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 09 
februarie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a cerut în cadrul ședinței anterioare, cheltuielile 
pentru reclamă și publicitate la SC PARC INDUSTRIAL SRL și încă nu a primit nici un răspuns din 
partea aparatului de specialitate.

Dl secretar  general Alexandru Răzvan Ceciu spune că aparatul de specialitate al primarului 
pune la dispoziție informații ce țin de aparatul de specialitate al primarului.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a solicitat anumite informații pe care nu le-a 
primit.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că dl consilier poate urma procedura legală 
în instanță.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă de ce este așa un secret această cheltuială.
Dl primar Victor Drăgușin spune că poate cei de la SC Parc Industrial SRL poate nu au avut 

timp pentru a furniza informațiile, de la ultima ședință, dar cu siguranță va primi informațiile solicitate.
În continuare, dl. președinte de ședință, Petcu Marian Dragoș, dă cuvantul d-lui. primar, cel 

care, prin dispoziția nr. 385 din 22 februarie 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 15103 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:

dl. primar Victor Drăgușin informează că la sfărșitul ședinței dorește să spună atenței o 
propunere pentru un nou proiect de hotărâre.

-Proiect de hotărâre cu privire la încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier în Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie și 
declararea ca vacant a locului acestuia.

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria 
pentru anul 2022 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul 
Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”, pentru anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația 
Municipiilor din România, pentru anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, 
sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria în anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al Municipiului Alexandria pe anul 2022, pentru activități nonprofit de 
interes general.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții 
“Sistematizare verticală și racorduri la utilități la Centru Multifuncțional pentru tineri”, din municipiul 
Alexandria, județul Teleorman, în urma finalizării lucrărilor.

- Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor 
culturale și educative cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria și a 
Comisiei de soluționare a contestațiilor.

- Proiect de hotărâre cu privire la 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 învățământ preuniversitar de 
stat din municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la constituirea grupului de lucru în vederea identificării 
așezărilor informale de pe teritoriul municipiului Alexandria, județul Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de 
urgență în cazurile de violență domestică pe raza municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea scrisorii de așteptări privind directorul S.C. 
Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contractului de mandat privind directorul S.C. 
Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria.

- 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.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria pe anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren, aparținând 
domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în strada Cuza Vodă, bl. 223, sc. 
A.

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor centrale ternice, instalații de utilizare gaze naturale montate la 
Blocul B10, scoaterea din funcțiune și demontarea acestora.

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniululi 
public și privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local –
Administrația Domeniului Public Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de 
Interes Local – Administrația Domeniului Public Alexandria și scoaterea din funcțiune, casarea și 
valorificarea acestora.

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unor bunuri existente în inventarul Punctului Termic nr. 6, strada 
Iona Creangă, Zona bloc 412, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora.
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- Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destiinației locuinței tip modul nr. 40, din “spațiu 
social temporar pentru situații de urgență” în “locuiință de sprijin”.

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita retragerea de pe proiectul ordinii de zi a urmatorului proiect de 

hotărâre:
- Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor 

culturale și educative cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria și a 
Comisiei de soluționare a contestațiilor.

și introducerea pe proiectul ordinii de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:
- Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de selecție și evaluare a 

proiectelor/programelor/activităților culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al 
municipiului Alexandria și a Comisiei de soluționare a contestațiilor.

- Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri 
Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarile 
nerambursarbile din fondurile bugetului local al Municipiului Alexandria, pentruactivități nonprofit de 
interes general.

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 
2022.

Dl președinte de ședință informează că a sosit în sală d-na consilier Stancu Iuliana și sunt 
prezenți 18 consilieri din totalul de 19 câți alcătuiesc consiliul local.

Dl. 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, dl. 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.

Dl. 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 încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier în 
Consiliul local al municipiului Alexandria al domnului Epure Haralambie și declararea ca vacant a 
locului acestuia, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, dl președinte de 
ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată, și se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că din acest moment, respectiv după 
vacantarea postului, se modifică componența consiliului local, respectiv a majorităților, informând că 
sunt 18 consilieri în funcție, care alcătuiesc consiliul local.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la acordarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria pentru anul 2022 a unui sprijin 
financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul Alexandria, după care se trece 
la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să facă un amendament, respectiv 
majorarea sumei alocate  pentru Catedrala Sf. Alexandru cu suma de 20 mii lei, având în vedere 
costurile legate de utilități.
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Dl primar Victor Drăgușin informează  că propunerea sumelor este facută de Episcopia 
Alexandriei și Teleormanului, nu de Primaria municipiului Alexandria, iar sumele alocate nu reprezintă 
costurile pentru plata facturilor, ci un sprijin pentru contravaloarea facturilor. Tot dl primar spune că 
Episcopia a făcut un calcul și pentru tot sezonul rece, costul pentru încălzire se ridică la 250 mii lei. 
Deasemenea dl primar spune că aceasta a fost solicitarea pentru repartizare a sumelor.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a fost solicitată, din partea Catedralei, o suma 
cuprinsă între 100 și 150 mii lei.

Dl primar Victor Drăgușin spune că sumele au fost repartizate conform adresei oficiale din 
partea Episcopiei.

Dl consilier spune că a propus un amendament pe care îl menține și întreabă dacă pentru școli 
au fost luate în calcul astfel de ajutoare.

Dl primar Victor Drăgușin spune că pentru școli și grădinițe, conform legii, nu se fac plați din 
bugetul local  ci din alte surse.

Dl președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel și 
este respins, obținând 7 voturi “ pentru” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu 
Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia) și 11 “abțineri”.

Nemaifiind 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

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului 
Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”, 
pentru anul 2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că are o întrebare, pe care i-a adresat-o și d-nei 
Gafencu Haritina, respectiv dacă suma de 95000, propusă pentru ADI Teleormanul este majorată față 
de cea de anul trecut, deoarece în proiectul de hotărâre se menționează că suma se majorează. 

Dl președinte de ședință Petcu Marian Dragoș spune că este vorba de aceeași sumă. 
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în proiectul de hotărâre se precizează că se 

majorează suma și spune că iar intervin greșeli de dactilografiere. Tot dl consilier Bulumac Florin 
Gabriel întreabă dacă au fost tratate obiectivele cu privie la această sumă de 95000 lei, preciând că 
după acest proiect de hotărâre va urma un proiect de hotărâre cu privie la aprobarea contribuției pentru 
ADI Managementul Deșeurilor unde a fost modificată suma pentru că nu au fost atinse obiectivele și 
întreabă dacă pentru ADI Teleormanul au fost atinse obiectivele, considerând că apa nu este la cea mai 
bună valoare.

Dl primar Victor Drăgușin informează că la ADI Teleormanul sunt asociate 7 UAT-uri, iar 
acestea trebuie să susțină activitatea ADI care este formată din 3 salariați. Tot dl primar informează că 
la ADI Managementul Deșeurilor sunt 97 de UAT-uri asociate. Deasemenea dl primar spune că ADI 
Teleormanul are ca principală activitate monitorizarea investițiilor derulate cu fonduri europene, 
precizând că nu angajații stabilesc volumul lucrărilor, doar monitorizează și intocmesc rapoartele 
pentru Bruxelles.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că POIM faza a II-a este în derulare, iar obiectivele propuse 
sunt deasemenea în derulare și în fază de proiect, acestea presupunănd extidenterea rețelei de ape și 
canalizare.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă de ce se modifică contribuția municipalității.
Dl primar Victor Drăgușin spune că suma rămâne aceași.
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Nemaifiind și alte discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și 
Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului 
Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Managementul 
Deșeurilor Teleorman”, pentru anul 2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca 
nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 voturi “împotrivă” 
(d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Alexandria, prin Consiliul 
local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația Municipiilor din România, 
pentru anul 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 11 voturi “ pentru” și 7 ”abținieri” (d-nii consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală 
Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. 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 2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să facă un amendament, observând că 
suma este una destul de mare, respectiv aproximativ 3 milioane de lei și dorește diminuarea acestei 
sume cu 500 mii lei care să fie redistribuită pentru investiții.

Dl primar Victor Drăgușin informează colegii PNL cp Partidul Social Democrat prin dansul în 
calitate de candidat pentru funcția de priamar, a propus în anul 2020 alexăndrenilor și desfășurarea altor 
tipuri de servicii publice, în afara celor clasice ale administrației publice locale, respectiv cultură, sport, 
agrement și ocuparea timpului liber a familiei, iar rezultatul alegerilor reprezintă ceva util, necesar și 
votat de cetățeni. Tot dl primar spune că a mai promis promovarea imaginii orașului și contractarea 
unei fime de PR pentru parcul industrial. Deasemenea dl primar spune că există un edificiu pentru 
cultură, iar în momentul în care va fi finalizată Casa de Cultură vor apărea și alte acțiuni cultural-
educative. Tot dl primar spune că este necesar într-un oraș cu imaginea mototolită, datorită unei 
conjuncturi politice, precum și datorită adversarilor politici și a contracandidaților la alegerile locale, să 
arate că și Alexandria este un oraș ca toate celelalte, precizând că sunt alte orașe în percepția românilor 
ca fiind moderne care au străzi de pământ, ceea ce nu se mai regăsește în municipiul Alexandria, 
informând că actualu carosabil va fi reabilitat. Tot dl primar spune că activitatea culturală trebuie 
reînviată în rândul alexăndrelilor, menționând că a fost perioadă in care nu au mai fost clădiri în care să 
se poată desfășura activități culturale, precizând că va urma un parteneriat pentru desfășurarea de 
activități profesionale la Centrul Multifuncțional pentru Tineri și î l roagă pe dl consilier Bulumac 
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Florin Gabriel să aibă raționament în momentul în care face amendamente, precizând că dânsul în 
momentul în care a promis a și făcut.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a văzut promisiunea electorală a d-lui primar și a 
observat și alte promisiuni, cum ar fi un aquapark, precizând că în campanie electorală se promit multe.

Dl președinte de ședință Petcu Marian Dragoș il roagă pe dl consilier să precizeze dacă mai are 
și alte amendamente.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a propus un amendament și întreabă dacă i se 
interzice să mai vorbească.

Dl președinte de ședință Petcu Marian Dragoș spune că dl consilier divaghează de la subiectul 
ordinii de zi și îl roagă pe dl consilier sa menționeze amendamentul pentru a fi supus la vot.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să diminueze bugetul acestui proiet de 
hotărâre cu 500 mii lei, pentru a fi redistrubuită suma pentru investiții.

Dl președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel și 
este respins, obținând 7 voturi “ pentru” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu 
Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia) și 11 “abțineri”.

Nemaifiind 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 
Municipiului Alexandria pe anul 2022, pentru activități nonprofit de interes general, după care se trece 
la întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
valorii finale a obiectivului de investiții “Sistematizare verticală și racorduri la utilități la Centru 
Multifuncțional pentru tineri”, din municipiul Alexandria, județul Teleorman, în urma finalizării 
lucrărilor, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la 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 învățământ preuniversitar de stat din municipiul 
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre, precum și altele ce 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 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.
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D-na. consilier Cobârlie Silvia 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.

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” .

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

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la constituirea 
grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale de pe teritoriul municipiului Alexandria, 
județul Teleorman, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl 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. Tot dl președinte de ședință 
spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot.

Dl. 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” .

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

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică pe raza municipiului Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl 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. Tot dl președinte de ședință 
spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot.

Dl. 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” .

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

x
x x
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În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 ”abținieri” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală 
Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea scrisorii de așteptări privind directorul S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Vecu Mihai întreabă de ce se ocupă acest serviciu în municipiul Alexandria.
Dl primar Victor Drăgușin spune că acest serviciu are doua mari activități, respectiv ecarisajul, 

ce presupune strângerea câinilor fără stăpân și întreținerea acestora, precum și serviciul de specialitate 
sanitar veterinar.

Dl consilier Vecu Mihai spune că au apărut în municipiul Alexandria destul de mulți câini fără 
stăpân în municipiul Alexandria.

Dl primar Victor Drăgușin informează că municipiul Alexandria este singurul UAT din județul 
Teleorman care a înființat un astfel de serviciu, iar acesta practica servicii și pentru alte UAT-uri, în 
funcție de capacitatea adăpostului. Tot dl primar precizează că teoretic nu ar mai trebui să existe câini 
fără stăpân în municipiu, dar aceștia sunt aduși în oraș, la marginea orașului, sau în proximitatea 
orașului, din diferite zone, cu mașini înmatriculate în alte târi. Tot dl primar precizează că se zvonește 
că ar fi vorba de câini preluați de anumite ONG-uri care au preluat câini și ar fi trebuit să se ocupe de 
aceștia, dar nu au făcut astfel, precizând că au fost capturați câini crotalizați. Deasemenea dl primar 
spune că adăpostul este mereu aproape plin, dar câinii fără stăpân din municipiu reapar.

Nemaifiind și alte discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Contractului de mandat privind directorul S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuți, 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul 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, pentru activități nonprofit de interes 
general, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria pe anul 
2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că se va abține la acest proiect de hotărâre, întrucât 
preconizează a avea un profit forte mic.

Dl primar Victor Drăgușin spune că membrii mai vechi ai consiliului local cunosc optica, 
respectiv faptul că principiul societăților comerciale ale consiliului local nu trebuie să facă profit mare, 
dar trebuie să facă un profit mic, asta fiind obligatorie prin prisma statului societăților comerciale, dar 
scopul nu este de a realiza un profit mare deoarece acesta s-ar resfrânge în buzunarele cetățenilor.

Nemaifiind și alte discuții, dl președinte de ședință prezinta proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 ”abținieri” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală 
Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public de interes local 
al Municipiului Alexandria, situat în strada Cuza Vodă, bl. 223, sc. A, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ 
pentru” și 7 ”abținieri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo 
Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la trecerea din 
domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor centrale ternice, 
instalații de utilizare gaze naturale montate la Blocul B10, scoaterea din funcțiune și demontarea 
acestora, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniululi public și privat de interes local 
al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local – Administrația Domeniului Public 
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în 
forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 ”abținieri” (d-nii consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală 
Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la trecerea din 
domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, 
aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local – Administrația Domeniului Public 
Alexandria și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestora, după care se trece la întrebări, 
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propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ 
pentru” și 7 ”abținieri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo 
Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria, a unor bunuri existente în inventarul Punctului Termic nr. 6, strada Iona Creangă, Zona 
bloc 412, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că aceasta a fost centrală modernizată și întreabă 
dacă a funcționat vre-o dată ca punct termic.

Dl primar Victor Drăgușin raspunde afirmativ, precizând că toate cele 21 de puncte termice au 
funcționat, dintre care jumătate au fost modernizate, iar acestea nu au funcționat foarte mult timp. Tot 
dl primar spune că în ceea ce privește centrala spitalului județean, a auzit un punct de vedere al PNL-
ului că ar fi avut doar 6 luni de funcționare, aceasta fiind nouă și predată cu titlu gratuit Consiliului 
Județean. Tot dl primar spune că în ceea ce privește centrala aflată în discuție, se intenționează a se 
transforma în arhiva instituției. Tot dl primar spune că în ceea ce privește utilajele punctelor termice, nu 
a fost distrus nimic, iar toate utilajele au fost transferate cu titlu gratuit către autorități publice din județ 
și din afara acestuia. Deasemenea dl primar informează că aceastea au fost oferite cu titlu gratuit 
deoarece au fost achiziționate cu bani de la Guvernul României și nu de la bugetul local.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este vorba de o sumă foarte mare și nu știe  dacă 
s-a produs amortizarea acesteia și dacă s-a făcut o evaluare corectă a acestora.

Dl primar Victor Drăgușin o roagă pe d-na director a Direcției Economice să facă lamuriri.
D-na Haritina Gafencu, director al Direcției Economice, spune că punctele termice de pe 

domeniul public nu se amortizează, ci doar cele din domeniul privat.
Nemaifiind și alte discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 voturi ”împotrivă” (d-nii consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și 
Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea 
destiinației locuinței tip modul nr. 40, din “spațiu social temporar pentru situații de urgență” în 
“locuiință de sprijin”, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la constituirea Comisiei de selecție și evaluare a proiectelor/programelor/activităților 
culturale cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Alexandria și a Comisiei de 
soluționare a contestațiilor, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți. 
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Dl 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. Tot dl președinte de ședință 
spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot.

Dl. 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” .

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

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea 
denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii 
Publice Alexandria SRL, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă a fost prevăzută bugetar această schimbare 
de denumite, precizând că implică costuri.

Dl Octavian Teodorescu, director al SC Piete și Târguri Alexandria SRL spune că este vorba de 
căteva sute de lei, sumă ce va prinsă într-o rectificare ce va fi pinsă în ședința următoare.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu a fost prevăzută această sumă, precizând că nu 
există nici motivație pentru această schimbare, considerând că în primul rând trebuiau modificate 
codurile CAEN la Registrul Comerțului.

Dl Octavian Teodorescu spune că în primă fază această modificare de denumire trebuie 
aprobată de Consiliul local, ulterior, procedural, modificările vor fi făcute și la Registrul Comerțului.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că denumirea unei societăți nu are legătura cu 
codurile CAEN.

Dl Octavian Teodorescu spune că obiectele de activitate se vor diversifica în  viitorul apropiat, 
iar la obiectele secundare se activitate vor fi modificate și codurile CAEN.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca puteau fi modificate codurile CAEN fără 
modificarea denumirii, având în vedere că nu a existat o prevedere bugetară în acest sens.

Dl Octavian Teodorescu spune că va interveni și prevederea bugetară în urma rectifiicării, 
menționând că este vorbă de câteva sute de lei.

Nemaifiind și alte discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 voturi ”împotrivă” (d-nii consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și 
Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarile nerambursarbile din fondurile 
bugetului local al Municipiului Alexandria, pentruactivități nonprofit de interes general, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuți, 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea 
bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 
”abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore 
Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă Rectificarea la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 229/29.03.2021 privind aprobarea încetării de drept a contractului de 
asociere nr. 6531/06.05.1998 încheiat între Municipiul Alexandria și SC ASC PRO COM SRL, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și 
se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 1761/21.02.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2022, conform HCL 
nr. 97/28.03.2018. 

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 1759/21.02.2022 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 februarie 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 1760//21.02.2022 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 februarie 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 1835/22.02.2022 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru persoanele 

singure domiciliate în municipiul Alexandria, sos. Alexandria-Pitești, DJ 504, pct T52, nr. 2D.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 15352/22.02.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren parcare.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 15456/23.02.2022 al Direcției Patrimoniu privind schimbarea pozitiilor 

din contractele de inchiriere privind terenurile destinate parcarii pentru autoturisme, in fata blocului 
809.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 12005/21.02.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere nr. 6290/27.06.1994, pentru terenul in surpafata de 18,00 mp situat in str. Libertatii, langa 
Laboratorul de seminte, profil de activitate: prestari-servicii de la A.F. CIAMBRU NICU la 
CIAMBRU LAURENTIU GEORGE P.F.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl primar Victor Drăgușin spune că dorește să propună inițierea unui proiect de hotărâre pentru 

modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a adăpostului temporar, care se află în 
subordinea Direcției de Asistență Socială Alexandria, deoarece din 67  de camere, 24 sunt libere, iar 
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pentru aceste camere dorește să se inițieze un proiect de hotărâre, coroborat cu toate prevederile legale 
în vigoare, pentru a fi puse la dispoziția refugiaților din Republica Ucraina. Tot dl primar spune că a 
discutat cu dl secretar general, precum și cu Serviciul pentru Imigrigrări și procedura nu este una 
simplă, informând că trebuiesc puse la dispoziție atât cazarea cât și hrana pentru refugiați, pentru o 
perioadă de 3 luni, cât permite legislația în vigoare. Deasemenea dl primar spune că nu este un effort 
bugetar mare și roagă colegii consilieri pentru disponibilitate de a participa la ședință în momentul în 
care aparatul de specialitate va întocmi toate documentele necesare. Dl primar întreabă Consiliul local 
dacă este de acord pentru întrunirea într-o ședință cât mai urgentă pentru promovarea unui astfel de 
proiect de hotărâre.

Consiliul local răspunde afirmativ în unanimitate.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel felicită această inițiativă.
Dl primar Victor Drăgușin spune că aceasta este una firească, dar totodată trebuiesc urmați toți 

pașii legali în acest sens. Tot dl primar spune că statul roman va deconta o parte din cheltuieli, iar restul 
cheltuilelilor care vor fi necesare, vor fi suportate din bugetul local.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în ședința precedentă a făcut un amendament 
referitor la primul ghiozdan pentru elevi, iar acesta a fost propus și aprobat în cadrul Consiliului 
Județean.  Deasemenea dl consilier spune că propunerea pe care a facut-o nu este una identică cu cea 
aplicată de prevederile legislative ale Ministerului Educației, care au fost enumerate de d-na viceprimar
în cadrul ședinței anterioare, prevederi ce fac referire la acordarea unui sprijin familiilor defavorizate, 
în timp ce propunerea dânsului viza acordarea unui sprijin tuturor copiilor din clasa pregătitoare, 
indifferent de situația familiilor.

D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia spune că proiectul aprobat de Consiliul Județean vizează 
tot familiile defavorizate.

Dl primar Victor Drăgușin spune că își aduce aminte că l-a invitat pe dl consilier Bulumac 
Florin Gabriel să se mute la PSD, deoarece această propunere este una socială și vizează pe toată 
lumea. Tot dl primar îl întreabă pe dl consilier dacă dorește să acorde sprijin inclusiv la cei care au.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să se acorde sprijin tuturor, fără diferență.
Dl primar Victor Drăgușin spune că în aceste condiții s-ar bucura ca organizația politică PNL să 

răspundă pozitiv la unele solicitări de tip social-democrat, considerând că este nefiresc a se acorda 
sprijin, în condițiile în care finanțare pentru persoanele defavorizate. Tot dl primar spune că din 
punctual dânsului de vedere, de social-democrat, că nu este de acord să se dea inclusiv la cei care au 
deja, care au bani, considerând aceasta ca fiind o diferență de optica și precizând că nu este de acord cu 
dubla finanțare, deoarece asta ar presupune propunerea d-lui consilier, ca persoanele care primesc 
ajutor de la stat să primească și ajutor de consiliul local, faptă nepermisă de legislația în vigoare.

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,                                            SECRETAR GENERAL,
Consilier,          

Marian Dragoș Petcu Alexandru Răzvan Ceciu
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VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 28.02.2022

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

astăzi 14.03.2022, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 28.02.2022,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


