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PROCES  VERBAL

Incheiat  astazi,  13  iulie  2022,  orele  16,00,  in  sedinta  extraordinară  convocată  de  îndată  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 Bulumac Florin Gabriel, David Aurelia, Florea
Laurențiu și Vecu Mihai.

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, 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,  Cobârlie  Silvia,  da cuvantul  d-lui.  primar  Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1308 din 13 iulie 2022 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului  Alexandria  nr.  62451 din aceeasi  data,  a  convocat  aceasta  sedinta,  pentru a  prezenta
proiectul ordinii de zi de zi:

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentației tehnico economice la fazele D.T.A.C
si  P.T  și  aprobarea  contribuției  Municipiului  Alexandria  pentru  realizarea  obiectivului  de
investiții ,,Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5’’, Municipiul Alexandria.

-Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați,  de
asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin
Programul National de Dezvoltare Locala ETAPA a II-a și actualizarea valorii eligibile pentru finantare
de  la  bugetul  de stat,  a  devizului  general  actualizat  si  a  devizului  general  rest  de  executat  pentru
obiectivul  de  investitii  ,,  Reabilitare  cladire  Scoala  Gimnaziala  nr.  5”,  din  Municipiul  Alexandria,
Judetul Teleorman.

-Petitii si interpelari; 
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 prezinta proiectul de
hotarare cu privire la aprobarea documentației tehnico economice la fazele D.T.A.C si P.T și aprobarea
contribuției  Municipiului  Alexandria  pentru realizarea  obiectivului  de investiții  ,,Reabilitare  cladire
Scoala Gimnaziala nr. 5’’, Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii, și
pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați, de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care
nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala ETAPA a II-a și
actualizarea valorii eligibile pentru finantare de la bugetul de stat, a devizului general actualizat si a
devizului general rest de executat pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala
nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii
și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba 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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  VIZAT
 SECRETAR GENERAL,
  Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 13.07.2022

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

astazi 22.07.2022, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al

municipiului  Alexandria  din  13.07.2022,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

                               SEF BIROU,                                                    
  
                           Plosceanu Cristrian                                      
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