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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 21 iunie 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 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc 
Consiliul local, fiind absent dl. consilier Szabo Attila.

D-na. președinte de ședință Ene Ionela Cornelia 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 d-na. 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.

D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 30
mai 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare, dna. președinte de ședință, Ene Ionela Cornelia, dă cuvantul d-lui. primar, cel 
care, prin dispoziția nr. 1149 din 15 iunie 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 56647 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Cupa 
familiilor la pescuit” 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Cupa 
pensionarilor la pescuit” 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu PP nr. 4, Școala 
Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 7, Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” și S.C. 
Servicii Publice S.R.L. Alexandria, în vederea implementării proiectului “Tu știi ce mănânci?”.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la 
H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei, ștatului de funcții, numărului de personal și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență 
Socială Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor maximale pentru transportul public de 
persoane și transportul public de bunuri și mărfuri în regim de taxi pe raza municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării Municipiului Alexandria și Direcției de 
Asistență Socială Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei 
GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ„ GAL URBAN ALEXANDRIA".

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale 
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale 
Direcției de Evidență a Persoanelor 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 alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situate în str. Confederației, zona Magazin Crinul Nou.

- Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea blocului E, cu nr. cadastral 32151, aparținând 
domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei 
Municipiului Alexandria.
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- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 4 cu nr. cadastral 
31958.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria, a unor terenuri cu destinația locuri de veci și atribuirea 
acestora în proprietate cu titlu gratuit conform prevederilor Legii nr. 341/2004.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.19 situată în blocul G, 
str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.8 situată în blocul P5, 
str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru 
Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.2 situată în 
blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru 
Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată în blocul P4, 
str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru 
Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.5 situată în blocul P3, 
str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru 
Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.13 situată în blocul 
S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.20 situată în blocul 
S3, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- 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 primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a următoarelor proiecte 

de hotărâri:
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.4 situată in blocul D, 

str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota 
parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Alexandria nr. 56/04.03.2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local 
a unor terenuri din municipiul Alexandria și a Hotărârrii Consiliului Local al municipiului Alexandria 
nr. 355/29.12.2021 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor 
terenuri din municipiul Alexandria și revocarea unor Hotărâri ale Consiliului local al Municipiului 
Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea Protocolului de Colaborare dintre UAT 
Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea 
gestionării câinilor fără stăpăn, aprobat prin HCL nr. 153 din 27 mai 2021.

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

- Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 
fonduri pentru Parohia “Sf. Cuvioasa Parascheva” din municipiul Alexandria.

D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
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Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. 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.

D-na. 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 la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Cupa familiilor la pescuit” 
2022, 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 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 organizării și desfășurării concursului “Cupa pensionarilor la pescuit” 
2022, 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 unanimitate de 
voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la încheierea 
Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria 
cu Grădinița cu PP nr. 4, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 7, Liceul 
Tehnologic “Nicolae Bălcescu” și S.C. Servicii Publice S.R.L. Alexandria, în vederea implementării 
proiectului “Tu știi ce mănânci?”, 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 unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea 
organigramei, ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului 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 7 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, 
Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu 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 aprobarea tarifelor maximale pentru transportul public de persoane și transportul 
public de bunuri și mărfuri în regim de taxi pe raza municipiului 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.
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x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
participării Municipiului Alexandria și Direcției de Asistență Socială Alexandria, prin Consiliul local 
al municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ„ GAL URBAN 
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 modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale 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, 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, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu 
și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, d-na 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.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că de fiecare dată a fost de acord cu lista lucrărilor și 
întreabă dacă după finalizarea lucrărilor de asfaltare verifică cineva lucrările.

Dl primar Victor Drăgușin spune că aceste lucrări sunt verificate la finalizare.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a fost să verifice o asfaltare pe aleea Magnoliei și 

a constatat că asfaltul este crăpat și crește iarba, considernd că lucrarea a fost o bătaie de joc.
Dl primar Victor Drăgușin îi spune d-lui Rotaru Silviu, reprezentant al ASCE să îi prezinte un 

raport referitor la aspectele sesizate.
Dl Rotaru Silviu, reprezentant al ASCE spune că în conformitate cu proiectul pentru lucrarea 

respectivă, a fost turnat un strat de asfalt de 3 cm peste stratul existent, strat care era crăpat, motiv 
pentru care a crescut iarba prin asfalt.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă cine a întocmit proiectul.
Dl Rotaru Silviu spune că proiectul a fost întocmit de SC Primalex Proiect Tel SRL.
Dl primar Victor Drăgușin precizează că era un lucru de bun simț să se fi turnat ciment unde era 

crăpat trotuarul, considerând că nu era tot trotuarul crăpat.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel mulțumește pentru intervenție
Dl primar Victor Drăgușin întreană dacă aceasta este o lucrare recentă.
Dl Rotaru Silviu spune că lucrarea are trei ani.
Dl primar Victor Drăgușin spune că în perioada respectivă era alt director, care a decedat.
Nemaifiind și 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
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La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. 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. Confederației, zona Magazin Crinul Nou, 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
apartamentarea blocului E, cu nr. cadastral 32151, aparținând domeniului privat al Statului Român prin 
Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 4 cu nr. cadastral 31958, 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, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria 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, d-na. 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 unor 
terenuri cu destinația locuri de veci și atribuirea acestora în 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.19 situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul 
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți.

D-na. 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 
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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.

Dl. consilier Petcu Marian Dragoș propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Chiran 
Florin Valentin, Cobârlie Silvia si Ștefan Florin.

Nemaifiind și alte propuneri d-na. 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.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.8 situată în blocul P5, str. Șos. Turnu 
Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

D-na 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.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.2 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din 
municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuți.

D-na 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.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.
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x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu 
Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

D-na 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.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.5 situată în blocul P3, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din 
municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuți.

D-na 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.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.13 situată în blocul S3, sc.B, str. Dunării 
din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuți.

D-na 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.



8

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.20 situată în blocul S3, sc.B, str. Dunării din municipiul 
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți.

D-na 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.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.4 situată in blocul D, str. Ion Creangă din 
municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă 
apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți.

D-na 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.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 
56/04.03.2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor 
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terenuri din municipiul Alexandria și a Hotărârrii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 
355/29.12.2021 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor 
terenuri din municipiul Alexandria și revocarea unor Hotărâri ale Consiliului local al Municipiului 
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți 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 11 voturi “ 
pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore 
Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu 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 prelungirea Protocolului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul 
local al municipiului Alexandria și UAT Turnu Măgurele în vederea gestionării câinilor fără stăpăn, 
aprobat prin HCL nr. 153 din 27 mai 2021, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți 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 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuți 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 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 alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru 
Parohia “Sf. Cuvioasa Parascheva” din municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți 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 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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria  
pentru următoarele trei luni, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

D-na președinte de ședință roagă să se facă propuneri.
Dl consilier Petcu Marian Dragoș propune pentru funcția de președinte de ședință pe d-na 

consilier Cobârlie Silvia.
Nemaifiind și alte propuneri, d-na președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 

aprobă cu unanimitate de voturi.
x

x x

În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
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- Tabelul nominal nr. 6690/14.06.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 
municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2022, conform HCL 
nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 6689/14.06.2022 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 iulie 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 6688/14.06.2022 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 iulie 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 55902/10.06.2022 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. 56918/16.06.2022 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. 56686/16.06.2022 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. 52110/08.06.2022 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.
-Informarea nr. 4262/21.06.2022 a S.C. APA SERV S.A. cu privire la petiția înregistrată la nr. 

51143/31.05.2022 a d-lui Ene Adrian.
Dl. Ciprian Gurban, director al SC APA SERV SA, prezintă informarea nr. 4262/21.06.2022.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel îl întreabă pe dl Ciprian Gurban de cât timp este director la 

APA SERV.
Dl Ciprian Gurban spune că este director din ianuarie 2013.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel îl întreabă pe dl Ciprian Gurban dacă îi convine această 

situație a coeficientului de neînchidere, considerând că nu se poate continua așa și trebuie să existe o 
soluție.

Dl Ciprian Gurban spune că se citesc apometrele de la scara de bloc și apometrele din 
apartamente, ulterior, diferența se repartizează locatarilor, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că sunt comunități care nu încasează acest coeficient 
de neînchidere și îl întreabă pe dl Ciprian Gurban dacă a căutat exemple de bune practivi prin țară.

Dl Ciprian Gurban spune că asociațiile de proprietari, în urma hotărârii AGA, de comun acord 
cu operatorul de apă și canalizare, pe cheltuiala acestora, au fost contorizați pe scara de bloc, precizând 
că limita de proprietate sau contractul de delegare a gestiunii nu s-a modificat, au fost scoase coloane 
pe casa scării cum sunt cele de la gaze naturale. Tot dl Ciprian Gurban spune că din discuțiile avute cu 
cetățenii și cu asociațiile de proprietari, nu dorește nimeni să dea curs acestei inițiative.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că majoritatea au contracte cu TR 
ADMINISTRARE IMOBILE.

Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier îl bagă pe dl director într-o discuție politică. 
Tot dl primar spune  că în orice societate comercială, administratorul care nu își exercită cu bună 
credință atribuțiile este pasibil de pușcărie. Tot dl primar spune că mai există și varianta apometrelor cu 
citire de la distanță, variantă pe care personal a prezentat-o cetățenilor, dar cetățenii nu sunt de acord. 
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De asemenea dl primar spune că mai există o problemă importantă, la care nu se poate găsi o soluție
imediată, problemă pentru care a rugat consiliul de administrație al APA SERV să facă regularizare la 
fiecare trei luni, pentru a se evita situații în care un angajat ar putea trece indexul eronat în cazul în care 
nu găsește pe nimeni acasă , sau dacă un cetățean declară eronat index-ul. De asemenea dl primar spune 
că astfel, la trei luni, cetățenii sunt informați că un reprezentant al societății va veni pentru citirea 
apometrelor, precizând că și cetățenii care sunt plecați din țară tot au lăsat o cheie unui vecin sau unei 
rude. Tot dl primar spune că în conformitate cu prevederile legale, asociația de proprietari împarte 
indicele contorului și nu APA SERV. Dl primar îl roagă pe dl consilier să nu compare TR 
ADMINISTRARE IMOBILE  cu asociația de locatari, societatea fiind o persoană juridică care joacă 
rolul de administrator. Tot dl primar spune că vă avea o campanie de informare cu privire la aspectele 
prezentate anterior. De asemenea dl primar informează că sunt anumite persoane din municipiu care 
lansează în mod tendențios variante că oamenii sunt furați, iar această idee este ușor de indus având în 
vedere faptul că cetățeanul are de plătit, spre exemplu, 3m + 1m. Dl primar roagă cetățenii să înțeleagă 
fenomenul real, iar variantele de modificare a citirii apometrelor vor apărea în momentul în care va 
exista deschidere și înțelegere, precizând că Alexandria este un oraș tânăr raportat la alte municipii din 
țară, municipii în care asociațiile de proprietari sunt foarte bine organizate. Tot dl primar spune că 
societatea va intra în faliment dacă cetățenii nu își vor regulariza consumul și nu vor plăti. De asemenea 
dl primar informează că tariful utilizat este aprobat de ANRSCE. Dl primar îl roagă pe dl consilier 
Bulumac Florin Gabriel să nu mai lanseze teorii eronate în municipiu până nu se documentează 
corespunzător, precizând că face rău orasului, nu dânsului în calitate de primar.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dânsului i-ar fi rușine ca după atâta timp să lase o 
astfel de problemă nerezolvată.

Dl primar Victor Drăgușin îl roagă pe dl consilier să vină cu o soluție.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că ar prelua exemple de bune practici de la APA 

SERV Iași și de la APA SERV Giurgiu.
Dl primar Victor Drăgușin spune că bunele practici trebuie adaptate și condițiilor existente în 

municipiu și prezentate anterior.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că o altă problemă a APA SERV este că au o 

organigramă foarte încărcată.
Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier nu are habar de spre ce vorbește.
Dl Ciprian Gurban spune că APA SERV își desfășoară activitatea în trei orașe.
Dl primar Victor Drăgușin îl roagă pe dl Ciprian Gurban să îi prezinte d-lui consilier 

organigramă și va aștepta ca dl consilier să vină cu propuneri pentru aceasta în Consiliul local.
Dl consilier spune că APA SERV Alexandria practică cele mai mari tarife din țară.
Dl Ciprian Gurban informează că în momentul de față toate AGA din țară au hotărâri de 

ajustare a prețurilor. Tot dl Ciprian Gurban spune că dl consilier, dacă consideră că APA SERV face 
vre-o ilegalitate, acesta poate să se adreseze instanțelor de cercetare abilitate.

Dl primar Victor Drăgușin îl roagă pe dl Ciprian Gurban să nu mai dea nici un răspuns deoarece 
dl consilier dorește să facă o propagandă pentru a duce cetățenii în eroare și îl roagă să îi prezinte 
organigrama societății la următoare ședință, pentru putea face propuneri pe marginea acesteia.

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,          

Ene Ionela Cornelia  Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 06.07.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 21.06.2022

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

astăzi 06.07.2022, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 21.06.2022,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


