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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 30 martie 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 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc 
Consiliul local.

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, vice-primarul
municipiului Alexandria și Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Augustin Ioan și dl.
Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.

Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 04
martie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu 18 voturi “pentru” și 1 “abținere” (dl 
consilier Florea Laurențiu).

Tot dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 14
martie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu 18 voturi “pentru” și 1 “abținere” (dl 
consilier Florea Laurențiu).

În continuare, dl. președinte de ședință, Petcu Marian Dragoș, dă cuvantul d-lui. vice-primar, 
cel care, prin dispoziția nr. 591 din 24 martie 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 25216 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria.

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

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului annual de execuție bugetară al 
Municipiului Alexandria pe anul 2021.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 329/17.12.2021 privind stabilirea unor
taxe speciale pentru anul fiscal 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor 
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al 
anului școlar 2021-2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. 
Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Teleormanul”, pentru a vota favorabil ajustarea prețului la apă și a tarifelor la canalizare, practicate de 
S.C. Apa Serv S.A., Operator Unic Regional în județul Teleorman.

- 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 26 din 09.02.2022 privind 
aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 
Alexandria.
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-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02.2022 privind 
aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 
Alexandria in anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului 
“CAMPIONAT DE FOTBAL INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului 
„PRIMĂVARA-CÂNTEC ȘI MIȘCARE”, 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 modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 
317/24.11.2021 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Multifuncțional pentru
Tineri în Municipiului Alexandria.

-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 unor activitati 
educative extrașcolare în municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
municipiului Alexandria pentru anul 2022.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, Ștatului de funcții, numărului de 
personal și Regulamentul de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de 
Asistență Socială Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea de cheltuieli din bugetul local al municipiului 
Alexandria pentru Centrele de Vaccinare împotriva COVID-19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 
Mai, nr. 107, în spațiul de la fosta Școală Generală nr.6, pe perioada conservării și administrării
acestuia de către Direcția de Asistență Socială Alexandria, până la ridicarea pandemiei de către O.M.S.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, amenajare și extindere piața
agroalimentară, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”.

-Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării de 
la bugetul local, a devizului general actualizat și a devizului rest de executat actualizat pentru obiectivul 
de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul 
Alexandria, Județul Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unui teren, aparţinând
domeniului public de interes local  al Municipiului Alexandria, situatîn Str. Dunării,  zona  bl. 1604.

- Proiect de hotărâre cu privire la darea in administrare a unor imobile aparținând domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația
Domeniului Public Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia in 
proprietate cu titlu gratuit conform prevederilorLegii nr. 341/2004.

-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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor
publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței de sprijin tip modul nr.40 situată pe
Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria.
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- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, 
construită prin Agenția Națională pentru Locuințe nr.5, situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării, rămasă
disponibilă în municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 
municipiului Alexandria  pentru următoarele trei luni.

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl vice-primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a următoarelor 

proiecte de hotărâri:
- Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria situate în str. Av. Al. Colfescu, nr. 83 și str. AV. Al. Colfescu, nr.83 
A.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri la utilități Complex Sportiv 
Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”.

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de minimis individual pentru  S.C. 
PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L., reprezentȃnd scutirea de la plata taxei pe teren, aferentă 
terenului care face parte din infrastructura parcului industrial, situat pe raza administrativ teritorială a 
municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca 
urmare a revizuirii Proiectului Tehnic ,,Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin 
adoptarea unui transport public ecologic”, în cadrul contractului de finanțare nr. 5070/22.01.2020, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul 
POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1.

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-l. președinte de ședință  prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria, 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.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, 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, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în cadrul ședinței trecute a solicitat, prin 
amendament, diminuarea sumelor alocate pentru manifestări cultural, artistice și de tineret, cu suma de 
500 mii lei, pentru a fi majorate cheltuielile pentru dezvoltare. Tot dl consilier precizează ca 
amendamentul propus a fost respins, iar în acest proiect de rectificare amendamentul propus anterior, 
referitor la majorarea cu suma de 500 mii lei pentru dezvoltare, a fost pus în aplicare.
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Dl vicepriamr Augustin Ioan spune că dl consilier a propus diminuarea sumei alocate pentru 
cultură pentru a suplimenta bugetul pentru dezvoltare, iar în ședința precedentă a fost respins 
amendamentul propus deoarece s-a considerat că municipiul Alexandria are nevoie de activități 
culturale, iar prin proiectul de rectificare propus a fost suplimentat bugetul pentru dezvoltare, 
menținând bugetul pentru activități culturale.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă de unde a fost luată suma de 500 mii lei pentru a fi 
adăugată pentru dezvoltare.

Dl viceprimar Augustin Ioan roagă aparatul de specialitate să raspundă acestei întrebări.
D-na Haritina Gafencu, director al Direcției Economice, spune că s-a micșorat bugetul 

cheltuielilor de funcționare.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că se bucură că s-a conștientizat necesitatea 

dezvoltării.
Nemaifiind alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
contului annual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2021, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că estimările sunt nerealiste, iar realizările su fost 
foarte slabe, mai ales la capitolul venituri și cheltuieli. Tot dl consilier spune că actuala conducere se 
pricepe la a cheltui banul public, dar la capitolul venituri au stat foarte slab.

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 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

Dl viceprimar Augustin Ioan îl roagă pe dl consilier ca în momentul în care face comentarii 
referitoare la puncte slabe, să facă precizări exacte și roagă să lase declarațiile politice după ședință.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că la capitolul venituri gradul de realizare a fost de 
68,53%, la capitolul venituri proprii a fost de 90%, la venituri din impozite pe proprietate a fost 74%, la 
venituri din impozite pe teren a fost de 73%, la impozit pe mijloace de transport a fost de 62%, la 
venituri din dividente a fost de 48%, venituri din prestări servicii a fost de 39%, considerând că 
bugetele sunt croiete nerealist.

Dl viceprimar Augustin Ioan îl roagă pe dl consilier să citească și unde realizările au depășit 
așteptările.

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea 
H.C.L. nr. 329/17.12.2021 privind stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 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 unanimitate de voturi.

x
x x
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La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la acordarea
unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Teleormanul”, pentru a vota favorabil ajustarea prețului la apă și a 
tarifelor la canalizare, practicate de S.C. Apa Serv S.A., Operator Unic Regional în județul Teleorman, 
după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că vor fi tarife mai mari și nu este normal. Tot dl 
consilier spune că operatorul are dreptul, periodic, să solicite astfel de modificări, dar nu este 
obligatoriu ca acestea să fie aprobate. Tot dl consilier spune că a observat că operatorul a avut profit, 
însemnănd că își poate permite o profitabilitate mai mică pentru anul 2022. Tot dl consilier spune că 
actuala conducere APA SERV își poate eficientiza organigrama astfel încăt să nu fie nevoie de 
majorări.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că în conformitate cu avizul ANRSCE din 01,03,2022, 
ajustarea prețului are loc și este imperios necesar datorită creșterii prețului la energia electrică, fapt care 
afectează atât consumatorii casnici, cât și pe cei industriali. Tot dl viceprimar spune că tot fluxul 
aferent alimentației cu apă potabilă, căt și pentru canalizare, se realizează cu energie electrică.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel îl întreabă pe dl viceprimar dacă a cerut o situație a 
costului pentru furnizarea apei potabile, comparativ, la data 01,01,2022 cu data actuală.

Dl viceprimar spune că procesul tehnologic este același.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă, în aceste condiții, de ce este necesară majorarea.
Dl viceprimar Augustin Ioan spune că această modificare se datorează faptului că s-a scumpit 

energia electrică.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că la apa la APA SERV din municipiul Giurgiu este 

de 4,8 lei , și întreabă dacă aceștia nu folosesc aceeași energie electrică.
Dl viceprimar Augustin Ion întreabă pe dl condilier dacă dânsul consideră exagerat costul 5,75 

lei.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este exagerat și că dl viceprimar trebuie să fie 

foarte bine informat cand se fac astfel de propuneri. Tot dl consilier spune că la Giurgiu sunt 323 de 
angajați.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că la municipiul Giurgiu este posibil să fie alt proces 
tehbologic și nu deține informațiile respective.

Dl președinte de ședință îl întreabă pe dl consilier dacă are un amendament și dacă are să îl 
propună.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel propune diminuarea actualului tarif cu 30 bani..
Dl președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel și 

este respins, obținând 8 voturi “ pentru” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu 
Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu 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 11 voturi “ pentru” și 8 voturi “împotrivăi” (d-nii consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 
Florea Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).
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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, 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 rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022, 
după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în cursul anului trecut, angajații ASCE au 
astfaltat anumite spații verzi și i s-a promis de către dl primar că banii cheltuiți, inclusiv manopera 
aferentă va fi încasată și întreabă dacă au fost încasați banii respectivi.

Dl director al ASCE spune că banii respectivi nu au fost încasați.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel roagă să se consemneze că banii respectivi nu au fost 

âncasați, iar aceștia să fie imputați directorului ASCE.
Nemaifiind alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu 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 modificarea si completarea HCL nr. 26 din 09.02.2022 privind aprobarea tarifelor pentru 
lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel 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 11
voturi “ pentru” și 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, 
Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea si 
completarea HCL nr. 25/09.02.2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi 
elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in 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 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo 
Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x
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La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “CAMPIONAT DE FOTBAL 
INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Florea Laurențiu spune că în cadrul ședinței pe comisii a făcut un amendament și 
întreabă dacă acesta a fost luat în considerare, respectiv ca la premierea sportivilor, să fie acordat cate 
un echipament, deoarece unitățile de învățământ au un deficit mare în acest sens.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că amendamentul propus a fost inclus, cu mici diferențe în 
funcție de clasamentul obținut.

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
organizării și desfășurării concursului „PRIMĂVARA-CÂNTEC ȘI MIȘCARE”, în Municipiul 
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

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
organizării și desfășurării concursului „ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA”, în Municipiul 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

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea si
completarea Anexei la H.C.L. nr. 317/24.11.2021 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare 
al Centrului Multifuncțional pentru Tineri în Municipiului 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 asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu 
Palatul Copiilor Alexandria, în vederea realizării în comun a unor activitati educative extrașcolare în
municipiul 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

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria pentru anul 2022, după care se trece 
la întrebări, propuneri, discuți.
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că majoritatea cetățenilor sunt nemulțumiți de 
activitatea Poliției Locale și întreabă dacă este prezent și dl director, precizând că dânsul nu participă la 
nici o ședință a Consiliului local, precizând că dorește să se consemneze acest fapt. Tot dl consilier 
spune că numărul sesizârilor privind infracționalitatea a crescut de la 847 de sesizări în anul 2020 la un 
nr. de 1014 sesizări în acest moment. Deasemenea dl consilier spune că este o problemă în cadrul 
acestei direcții. Tot dl consilier spune că la marginenea orașului sunt forte multe gropi de gunoi, 
considerând că actualul director al Poliției Locale nu își face treaba și roagă să se consemneze acest 
lucru.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că se consemnează totul, precizând că 
oricare dintre consilieri poate invita pe dl director dar acesta nu este în subordinea Consiliului local. 
Tot dl secretar general spune că numărul sesizărilor poate reprezenta faptul că angajații respectivi își 
fac treaba, iar planul de ordine publică supus aprobării implică mai multe instituții ale statului, 
respectiv Jandarmeria, Poliția Municipală, iar Poliția Locală funcționează ca forță complementară.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că problema gunoiului la periferia municipiului este valabilă 
tuturor aglormerărilor urbane, precizând că din punct de vedere financiar și al resurselor umane este 
imposibil de a patrula în permanența zonele respective, dar se dorește montarea de camere de 
supraveghere pentru zonele respective care să fie conectate la dispeceratul primăriei.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că la Parc Pădurea Vedea sunt alocați 3 polițiști 
locali și întreabă căte sancțiuni au fost acordate pentru zgomot în ultimii doi ani de zile.

Dl viceprimar Augustin Ioan întreabă la ce se referă dl consilier, la copiii care fac gălăgie, la 
restaurantele din zonă, care nu au mai funcționat datorită pandemiei. 

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că în ceea ce privește problema zgomotului, 
aceste aspecte intră în aria de competență a Gardei Naționale de Mediu, deoarece doar aceștia au 
aparatură specială pentru a masura pentru a interveni, iar polițistul local poate măsura și interveni în 
acest sens.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă ce se poate face cu gunoiul aruncat în zonele 
neamenajate.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că una dintre metodele folosite pot fi facturile găsite în zona 
gunoiului aruncat, care pot duce la domiciliul de proveniență al gunoiului, majoritatea din comunele 
adiacente, fapt ce poate fi confirmat și de dl director al Direcției Silvice.

Dl consilier Vecu Mihai, director al Direcției Silvice,  spune că aceasta este una dintre metode, 
dar consideră că prin aplicarea metodelor coercitive ca la carte , lumea s-ar speria, invocând vorba din 
bătrâni “ frica păzește bostanul”. Tot dl consilier spune că în urmă cu câteva zile a primit o adresă din 
partea UAT Alexandria pentru a face curățenie pe terenurile administrate de Ocolul Silvil, precizând că 
nu are nimic împotrivă, dar nu este rolul instituției conduse de dânsul, de fi paznic sau de a face 
curățenie pe terenurile respective, considerând că problema este la Primăria municipiului Alexandria, 
informând că dânsul nu are dotările necesare, solicitând sprijin în acest sens.

Nemaifiind 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

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea organigramei, Ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentul de 
organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială 
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 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin 
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Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu și 
Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea de 
cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru Centrele de Vaccinare împotriva COVID-
19, situate în municipiul Alexandria, str. 1 Mai, nr. 107, în spațiul de la fosta Școală Generală nr.6, pe
perioada conservării și administrării acestuia de către Direcția de Asistență Socială Alexandria, până la 
ridicarea pandemiei de către O.M.S., 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 aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, amenajare și extindere piața agroalimentară, Municipiul 
Alexandria, Județul Teleorman”, 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 actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării de la bugetul local, a devizului general actualizat și a 
devizului rest de executat actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare 
Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că are doua întrebări referitoare la acest proiect, iar 
una privește obiectivele aflate în execuție, deoarece perioada pe care se desfășoară aceste lucrări este 
dublă sau triplă față alte localități care desfășoară aceleași programe prin PNDL sau CNI, precizând că 
societatea administrată de primărie, SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL, nu este pregătită să facă 
studii de fezabilitate și proiecte tehnice la standardul calitativ cerut în acest moment. Tot dl consilier 
spune că suma inițială pentru acest proiect a fost de 5 miliane 4 sute 60 mii lei, iar în acest moment 
cheltuielile neeligibile pentru această grădiniță au ajuns la 7 milioane de lei. Deasemenea dl consilier 
spune că acesta nu este singurul caz, precizând lucrările de la școala Ștefan cel Mare, informând că 
sumele inițiale se dublează și durata lucrărilor crește, considerând aceasta aceasta ca fiind o problemă 
tehnică. Tot dl consilier întreabă de ce sumele sunt atât de mari.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că a fost aprobat OUG nr. 15/2022 care a venit în sprijinul 
autorităților și a executanților pentru ajustarea prețurilor la materiale, ordonanță care a apărut pe fondul 
creșterii tuturor componentelor care decurg din creșterea prețului la energie. Tot dl viceprimar spune că 
în ceea ce priveșe istoricul PNRR-urilor, banii pentru proiectare au fost virați unităților de învățământ 
în anul 2013, iar unitățile de învățământ și-au asumat proiectarea, precuzând că până în momentul de 
față prețurile au crescut foarte mult.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că alte municipalități reușesc să rezolve aceste 
probleme foarte rapid, considerând că proiectele tehnice nu sunt întocmite bine.

Nemaifiind alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri 
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Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 
Florea Laurențiu 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 licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând domeniului public de interes 
local  al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării,  zona  bl. 1604, 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 darea in 
administrare a unor imobile aparținând domeniului 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 
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 trecerii din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria, a unui teren cu destinaţia loc de veci şi atribuirea acestuia in proprietate cu titlu gratuit 
conform prevederilor Legii nr. 341/2004, 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 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, 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 municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind 
concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 
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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 repartizarea locuinței de sprijin tip modul nr.40 situată pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 
504, pct.T52, nr.2D, municipiul 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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională 
pentru Locuințe nr.5, situată în blocul S1, sc.A, str. Dunării, rămasă disponibilă în municipiul 
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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 alipirea unor 
terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în str. Av. Al. 
Colfescu, nr. 83 și str. AV. Al. Colfescu, nr.83 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 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 indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat 
pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal din
Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”, 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 acordarea 
unui ajutor de minimis individual pentru  S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L., 
reprezentȃnd scutirea de la plata taxei pe teren, aferentă terenului care face parte din infrastructura 
parcului industrial, situat pe raza administrativ teritorială a municipiului 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 aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii Proiectului 
Tehnic ,,Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public 
ecologic”, în cadrul contractului de finanțare nr. 5070/22.01.2020, finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, apelul  de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1, 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 alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria  pentru următoarele trei luni, 
după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl președinte de ședință propune pentru funcția de președinte de ședință pentru următoarele 3 
luni pe d-na consilier Ene Ionela Cornelia.

Nemaifiind și alte propuneri, dl președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x
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În continuare, dl. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 3521/23.03.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 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. 3519/23.03.2022 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 aprilie 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. 3520/23.03.2022 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 aprilie 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 25120/24.03.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren garaj.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 25110/24.03.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren copertina.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr.  23337/24.032022 al Direcției Patrimoniu cu privire la solicitarea unor 

transportatori de a abroga HCL nr. 38/28.02.2011.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă în acest moment se aprobă cererea 

transportatorilor.
Dl președinte de ședință spune că se aprobă punctul de vedere.
Dl viceprimar spune că există transport în comun al municipalității.
Dl. 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,                                            SECRETAR GENERAL,
Consilier,  

Marian Dragoș Petcu Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 13.04.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 30.03.2022

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

astăzi 13.04.2022, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 30.03.2022,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


