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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 26 aprilie 2022, orele 15,30, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară la sediul Clubului Pensionarilor din municipiul Alexandria, 
in prezenta a 13 (treisprezece) consilieri din totalul de 18 (optsprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absenti d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Szabo Attila, Ștefan Florin și d-nele Panagoreț 
Ioana și David Aurelia.

D-na presedinte de sedinta Ene Ionela Cornelia 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 d-na presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu si
secretariatul tehnic.

In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Ene Ionela Cornelia, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 828 din 21 aprilie 2022 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 33222 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi de zi:

-Depunerea jurământului de consilier local al d-nei. Curea Gina Georgeta.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de 

Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere 
rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul Vedea”.

Dl primar Victor Drăgușin informează că afost nevoie de această ședință extraordinară deoarece 
astăzi este termenul limită pentru înscrierea în platforma electronică pentru programul Anghel Saligny.
Tot dl primar spune că prin acest proiect se dorește obținerea de fonduri pentru traversarea coloanei de 
gaze peste râu Vedea, oferind astfel persoanelor fizice sau operatorilor economici posibilitatea 
racordării la gaze naturale. De asemenea dl primar spune că șansele de obținere a fondurilor sunt de 
50%, deoarece acest program este destinat pentru extinderea rețelelor de gaze în localitățile care nu au 
deja, dar ar fi fost păcat să nu se încerce obținerea de fonduri.

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

D-na. 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 si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na. presedinte de sedinta spune că urmează 
depunerea jurământului de consilier local al d-nei. Curea Gina Georgeta, iar pentru aceasta roagă 
asistența să se ridice în picioare, iar d-na Curea Gina Georgeta să pună mână stângă 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.

D-na Curea Gina Georgeta depune jurământul și îl semnează în două exemplare.
D-na președinte de ședință informează că din acest moment consiliul local are un număr de 19 

consilieri.
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În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale peste râul 
Vedea”, 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.

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,          

Ene Ionela Cornelia Alexandru Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 27.04.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 26.04.2022

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

astazi 27.04.2022, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 26.04.2022,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


