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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 06 iulie 2022, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară la sediul Clubului Pensionarilor din municipiul Alexandria, 
in prezenta a 15 (cincisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul 
local, fiind absenti d-nii. consilieri Streinu Marius, Vecu Mihai, Stancu Iuliana și Ștefan Florin.

D-na presedinte de sedinta Cobârlie Silvia 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, înlocuitorul
primarului si Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. viceprimar Augustin Ioan si dl.
Alexandru Razvan Ceciu si secretariatul tehnic.

D-na președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiui la procesul verbal al ședinței din 
21.06.2022 și pentru că nu sunt, îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Cobârlie Silvia, da cuvantul d-lui. viceprimar 
Augustin Ioan, cel care, prin dispozitia nr. 1241 din 01 iulie 2022 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 60205 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi de zi:

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții, precum și 
numărului de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției 
Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al 
Municipiului Alexandria pe anul 2022 efectuate prin Dispoziția Primarului nr. 1189/26.06.2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul 
Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Meștesugari, strada Dunării, Strada Fabricii și Șoseaua 
Turnu Măgurele”.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
“CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ,, PENNY,,- PARTER, CE INCLUDE CARMANGERIE 
CU PRODUSE DIN CARNE-BRINZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, 
AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADE SI PARCARE, TOTEM 
PUBLICITAR, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE POST TRAFO, ORGANIZARE DE 
SANTIER”.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “REALIZARE 
BAZĂ SPORTIVĂ”, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN”.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
“REGLEMENTAREA ZONEI FOSTEI U.M., ȘOS.TURNU MĂGURELE, NR. 4, MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN”.

- 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 declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din Municipiul Alexandria.

-Petiții și interpelări.
De asemenea dl viceprimar propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de 

hotărâri:
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-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 
2022  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  bazelor sportive aflate in 
administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de 
asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare 
de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru 
obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare clădire Grădinița nr. 7”, Municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de 
asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare 
de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru 
obiectivul de investiții ”Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel 
Mare”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a 
finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la 
bugetul de stat, a devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare, extindere și dotare Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul 
Alexandria, Județul Teleorman.

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, d-na 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 prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții, precum și numărului de personal al 
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale 
Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și 
pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma 
prezentată, și se aprobă cu 10 voturi “ pentru” și 5 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel,  
Grigore Nicușor,  Florea Laurențiu, Szabo Attila și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la validarea 
modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022 efectuate prin 
Dispoziția Primarului nr. 1189/26.06.2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru 
ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “ pentru” și 5 “abțineri” (d-nii 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Grigore Nicușor,  Florea Laurențiu, Szabo Attila și Modrigală 
Constanța Claudia).

x
x x
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La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul Alexandria: strada
Alexandru Ghica, strada Meștesugari, strada Dunării, Strada Fabricii și Șoseaua Turnu Măgurele”, 
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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL ,, PENNY,,- PARTER, 
CE INCLUDE CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE-BRINZETURI, ACCESE AUTO SI 
PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE 
FATADE SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, BRANSAMENTE LA UTILITATI, MONTARE 
POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER”, 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “REALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ”, 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN”, 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “REGLEMENTAREA ZONEI FOSTEI U.M., ȘOS.TURNU 
MĂGURELE, NR. 4, 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

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. 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, 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la declararea 
ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și 
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este respins, obținând 10 voturi “ pentru” și 5 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel,
Grigore Nicușor,  Florea Laurențiu, Szabo Attila și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 106/28 aprilie 2022  privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  bazelor sportive aflate in administrarea 
Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria, 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care 
nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și 
actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a 
devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare clădire 
Grădinița nr. 7”, 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

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării 
pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a 
devizului general actualizat și a devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții 
”Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, din Municipiul 
Alexandria, Județul Teleorman, 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care 
nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ETAPA a II-a și 
actualizarea valorii eligibile pentru finanțare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat și a 
devizului general rest de executat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare 
Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, 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



5

În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
-Punctul de vedere nr. 59886/30.06.2022 al Direcției Arhitect Șef privind acordul Consiliului 

local al Municipiului Alexandria cu privire la preluarea sumei rămasă de amortizat din investiția făcută 
de Asociația ROREC în cadrul centrului de reciclare din Municipiul Alexandria (13849,92 lei), 
conform contractului de asociere nr. 12412/17.06.2010.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 56301/24.06.2022.2022 al Direcției Patrimoniu privind relocarea în str. 

Confederației – intrare Parc Catedrală a tonetei de înghețată ce face obiectul contractului de închiriere 
nr. 19175/12.09.2012.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 60733/05.07.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren garaj.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 60729/05.07.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren parcare.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 56301/24.06.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere copertină.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Raportul nr. 7455/01.07.2022 al DAS Alexandria, privind activitatea desfășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2022.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot 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,          

Cobârlie Silvia Alexandru Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 19.07.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 06.07.2022

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

astazi 19.07.2022, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 06.07.2022,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


