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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 25 iulie 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 Petcu Marian Dragoș.

D-na. președinte de ședință Cobârlie Silvia 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 înlocuitorul Secretarului General al Municipiului Alexandria, dl. Victor 
Drăgușin și d-na. Postumia Chesnoiu și secretariatul tehnic.

D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 06
iulie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

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

În continuare, dna. președinte de ședință, Cobârlie Silvia, dă cuvantul d-lui. primar, cel care, 
prin dispoziția nr. 1356 din 19 iulie 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 63492 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:

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

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 
30.06.2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 
fonduri pentru Parohia “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din municipiul Alexandria.

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

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate 
școlare deosebite și a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din 
municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la organizarea manifestărilor dedicate “Zilelor Municipiului 
Alexandria” 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 
34/28.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care 
se desfășoară în municipiul Alexandria.

- 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 funcţii, 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 modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi 
privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat 
prin HCL nr. 66/31.03.2011.

- 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.
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- 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 aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană a cartierelor de locuințe în 
municipiul Alexandria”.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr.371/12 noiembrie 2019 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor pentru  proiectul ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte 
interioară la grădinița cu program prelungit Ion Creangă’’, în Municipiul Alexandria, Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, 
apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1.

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din Municipiul Alexandria .

- Proiect de hotărâre cu privire la preluarea  unui  imobil de la  Serviciul Public de Interes Local 
Administrația   Domeniului Public Alexandria, situat în mun strada Dunării, zona I.A.I.C.A, ce face 
obiectul contractului de dare în administrare nr. 6197/20.03.2019.

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate în  strada Aleea Vlad Țepeș 
nr.1÷21și strada Aleea Dimitrie Cantemir nr. 2÷ 34.

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preemțiune a unui teren aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, nr. 281A.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule,
zona bloc 802 si zona bloc 1601 – 1603.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren, aparținând 
domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat la intersecția Str. Dunării cu Str. 1 
Mai.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren, aparținând 
domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat la intersecția Str. Dunării cu Str. 
Dr. Stâncă.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren, aparținând 
domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. București, zona bloc H1.

- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 
construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 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 în rate a locuinței nr.9 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.9 situată în blocul S2, 
sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.3 situată în blocul P5, 
str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru 
Locuințe.

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

hotărâre:
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice în formă 

actualizată, faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru 
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obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, 
municipiul Alexandria, Județul Teleorman”.

D-na. 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, 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.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel anunță că din această zi este din nou liderul de grup al 
grupui de consilieri PNL.

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 rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 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 10 voturi “ pentru” și 8 “abțineri” (d-nii 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2022, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că se vor abține la votarea acestui proiect de 
hotărâre, remarcând faptul că în acest moment cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt la același nivel 
ca în anul precedent, respectiv 20% în aceeași perioada a anului precedent, iar în acest moment sunt 
cheltuiți 10% din bani.

Dl primar Victor Drăgușin spune că se află în grafic.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată, și se aprobă cu 10 voturi “ pentru” și 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 alocarea de 
la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia “Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel” din municipiul 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 unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, 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 “Sfanta Adormire” din 
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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 Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate școlare deosebite și 
a profesorilor coordonatori, din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul 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 organizarea 
manifestărilor dedicate “Zilelor Municipiului Alexandria” 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

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. 34/28.02.2022 privind aprobarea 
principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfășoară 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, 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 funcţii, 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 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 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului 
Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 
66/31.03.2011, 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 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu și 
Modrigală Constanța Claudia).
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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 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, 
Construcţii Edilitare SRL pe 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 10 voturi “ pentru” și 8 “abțineri” (d-nii 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 
documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Regenerare urbană a cartierelor de locuințe 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea HCL nr.371/12 noiembrie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru  
proiectul ,,Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la grădinița cu program 
prelungit Ion Creangă’’, în Municipiul Alexandria, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apel de proiecte nr. 
POR/2017/4/4.4/4.4/1 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, 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 proiectul de hotărâre este respins, obținând 10 voturi “ pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-
nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Stancu Iuliana, 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, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la preluarea  unui  imobil de la  Serviciul Public de Interes Local Administrația 
Domeniului Public Alexandria, situat în mun strada Dunării, zona I.A.I.C.A, ce face obiectul 
contractului de dare în administrare nr. 6197/20.03.2019, 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 8
“abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 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 vânzarea 
prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situate în  strada Aleea Vlad Țepeș nr.1÷21și strada Aleea Dimitrie Cantemir nr. 2÷ 34, 
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 vânzarea cu drept de preemțiune a unui teren aparținând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, nr. 281A, 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 închirierea 
prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, zona bloc 802 si zona bloc 1601 – 1603, 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 închirierea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public de 
interes local al Municipiului Alexandria, situat la intersecția Str. Dunării cu Str. 1 Mai, 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 închirierea 
prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public de interes local al Municipiului 
Alexandria, situat la intersecția Str. Dunării cu Str. Dr. Stâncă, după care se trece la întrebări, 
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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 închirierea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat de 
interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. București, zona bloc H1, 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 repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin
Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria, 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 
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.

D-na. consilier Ene Ionela Cornelia propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri 
Chiran Florin Valentin, Curea Gina Georgeta 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.

D-na. consilier Curea Gina Georgeta, 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.6 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.
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D-na. consilier Curea Gina Georgeta, 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.9 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.

D-na. consilier Curea Gina Georgeta, 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.9 situată în blocul S2, sc.A, 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.

D-na. consilier Curea Gina Georgeta, 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.3 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 
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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.

D-na. consilier Curea Gina Georgeta, 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 documentației tehnico-economice în formă actualizată, faza DALI, a 
indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
“Reabilitare și modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, 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 Rectificarea la 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman nr. 171/21 iunie 2022 
privind aprobarea participării Municipiului Alexandria și Direcției de Asistență Socială Alexandria, 
prin Consiliul Local al municipiului Alexandria la înființarea Asociației GRUP DE ACȚIUNE 
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

În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 7941/18.07.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 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. 7940/18.07.2022 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 august 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. 7939/14.06.2022 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 august 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. 63782/20.07.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere  copertina.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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-Punctul de vedere nr. 63459/20.07.2022 al Direcției Patrimoniu privind relocarea în str. 
Confederației- Zona Lipscani a agenției de intermediere ce face obiectul contractului de închiriere nr. 
12833/30.06.2009.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl consilier Vecu Mihai spune că dorește să intervină,  în legătură cu o postare pe facebook a d-

lui primar Victor Drăgușin, prin care face referire la inactivitatea specialiștilor de la Direcția Silvică. 
Tot dl consilier dorește să dezmintă public această afirmație prin argumente, precizând că Direcția 
Silvică Teleorman, în anul precedent, a pus în valoare în Parcul Pădurea Vedea un număr de 64 de 
arbori care prezentau un pericol, mai exact la data de 26.07.2021, iar autorizația de exploatare pentru 
tăierea acestor arbori a fost eliberată la data de 27.01.2022 pentru Administrația Domeniului Public 
Alexandria, considerând că la acel moment nu era o grabă mare ca primăria să exploateze acei pomi. 
De asemenea dl consilier spune că în schimb, în acest an, primăria face adresă la data de 04.07.2022, 
ulterior apărând această postare pe facebook, referitor la faptul că Direcția Silvică nu a făcut nimic, mai 
exact la 20 de zile de la data primirii adresei. Tot dl consilier precizează că această adresă a fost 
transmisă în ziua următoare Ocolului Silvic, precizând că în postare se face referire la specialiștii de la 
Direcția Silvică, nicidecum la specialiștii de la Ocolul Silvic, considerând că aceștia din urmă au 
întârziat și informează că șeful Ocolului Silvic, cel care eliberează autorizația, a fost în concediu. De 
asemenea dl consilier spune că a dorit să dezmintă public informația lansată în spațiul virtual de dl. 
primar. Tot dl consilier informează că primăria are obligația de a trece prin Hotărâre a Consiliului 
Local toată masa lemnoasă care se valorifică din proprietatea publică a UAT-ului, indiferent de 
modalitatea de valorificare a acesteia.

Dl primar Victor Drăgușin spune că tatăl dânsului a lucrat toată viața în silvicultură, drept 
urmare iubește pădurea. Tot dl primar spune că este foarte supărat, nu neapărat pe dânsul în calitate de 
director, ci pe instituția pe care o conduce, întrebând dacă Direcția Silvică este persoana juridică.

Dl consilier Vecu Mihai spune că nici una nu este persoană juridică, precizând că Regia 
Națională a Pădurilor este persoana juridică.

Dl primar Victor Drăgușin spune că Pădurea Vedea, până să o preia municipalitatea și să o 
amenajeze, a fost devalizată, precizând că Ocolul Silvic din Alexandria, în istoria sa de 20 de ani, și-a 
bătut joc de acea pădure. Tot dl primar spune că a încercat, prin Consiliul local, să redea orașului un 
parc care este și pădure, precizând că trebuiea să existe un contract de administrare pentru componenta 
de pădure cu Direcția Silvică, acesta fiind pentru paza și întreținerea fondului forestier. Dl primar 
întreabă dacă Direcția Silvică, în utimii 10 ani, s-a ocupat de așa ceva, precizând că au fost dispute 
serioase între instituții pe acest subiect. De asemenea dl primar spune că s-au făcut eforturi pentru 
obținerea licenței pentru Administrația Domeniului Public pentru toaletare, precizând că anterior au 
fost făcute nenumărate solicitări Direcției Silvice pentru sprijin în acest sens și de fiecare dată
răspunsul a fost că nu au cu cine lucra. Dl primar întreabă ce face insituția silvică pentru banii pe care 
municipalitatea îi dă anual, fiind obligatoriu acest contract. Tot dl primar spune că în ceea ce privește 
componenta de parc s-a încercat amplasarea unor chioșcuri/automate, pentru a putea cetățenii să își ia o 
apă sau altceva, fiind vorba de o zonă frecventată pentru socializare, dar acestea lipsesc. Dl primar 
consideră că s-a făcut o treabă bună prin Administrația Domeniului Public, precizând că sunt peste 
30.000 de arbori plantați, informând că au și fost tăiați din cei care trebuiau tăiați și o să se mai taie, 
menționând că nu este un criminal de copaci, așa cum a mai fost numit pe o platformă de socializare. 
De asemenea dl primar spune că nu își retrage cuvintele și rămâne la opinia personală, respectiv că
activitatea instituției silvice în ceea ce privește pădurea vedea și tot ce ține de raza UAT Alexandria nu 
a fost eficientă și nu crede că are un plan serios în ceea ce privește realizarea de perdele forestiere.

Dl consilier Vecu Mihai spune că în ceea ce privește întrebarea referitoare la plata pentru 
contractul de administrare, primăria a primit în fiecare an, iar anul acesta pe data de 5 februarie, bugetul 
pe venituri și cheltuieli, acesta fiind aprobat cu acordul Primăriei. Tot dl consilier spune că prin 
postarea d-lui primar, face referire direct la persoana dânsului și nu a specialiștilor instituției silvice și 
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ar trebui să își asume acest lucru. De asemenea dl consilier spune toate lucrările efectuate de Direcția 
Silvică sunt făcute în conformitate cu BCV-ul și devize de lucrări pe care dl primar le aprobă și le 
plătește. Tot dl consilier spune că de când pădurea a trecut la categoria de folosință Parc Pădure, 
primăria trebuie să se ocupe de administrare, considerând că Direcția Silvică a oferit sprijin de fiecare 
dată când s-a solicitat. De asemenea dl consilier precizează că exploatarea masei lemnoase trebuie 
aprobată prin hotărâre de consiliu. Dl consilier spune că dl primar l-a felicitat la momentul numirii în 
funcție, precizând că însfârșit a ajuns un specialist la conducere, iar acum să spună că nu mai sunt 
specialiști. Tot dl consilier spune că în postarea d-lui primar nu este nimic adevărat, considerând că a 
oferit sprijin de căte ori a fost solicitat. Dl consilier spune că nu ține neapărat ca dl primar să șteargă 
postarea respecitvă, dar dorește ca cetățenii să știe ca o astfel de postare nu este neapărat și cea mai 
corectă.

Dl primar Victor Drăgușin spune că nu are ce să retragă și rămâne la opinia că dl consilier în 
ceea ce privește Pădurea Vedea putea să facă mai mult, precizând că și dânsul mai face greșeli, iar în 
cazul în care a făcut si-a cerut scuze. Tot dl primar spune că în ceea ce privește exploatarea masei 
lemnoase, aceasta se va realiza prin hotărâre de consiliu. De asemenea dl primar informează că în 
această ședintă a fost aprobată achiziția unui tocător de crengi pentru Administrația Domeniului Public, 
fiind vorba de crengi ce nu pot fi exploate pentru încălzire și vor fi tocate, urmând a fi exploatate în alte 
scopuri. Tot dl primar spune că și-a propus să facă toate demersurile în ceea ce privește dezvoltarea 
unui mediu mai plăcut în Parc Pădurea Vedea, respectiv plantarea de noi arbori. De asemenea dl primar 
spune că își va acorda mai mult timp pentru rețelele de socializare, unde poate aduce la cunoștință 
anumite lucruri.

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,          

Cobârlie Silvia Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din .2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 25.07.2022

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

astăzi 22.08.2022, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 25.07.2022,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


