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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 14 septembrie 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 Bulumac Florin Gabriel, Ghicică Maria, Szabo Attila 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, Primarul
municipiului Alexandria si înlocuitorul Secretarului General al Municipiului Alexandria, dl. Victor 
Drăgușin si d-na. Postumia Chesnoiu si secretariatul tehnic.

In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Cobârlie Silvia, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Drăgușin, cel care, prin dispozitia nr. 1679 din 09 septembrie 2022 si prin adresa Secretarului General 
al Municipiului Alexandria nr. 78973 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi de zi:

- Proiect de hotărâre cu privire la avizarea  de principiu Studiului de oportunitate, Strategiei de 
contractare, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, 
Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a 
gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si 
mandatarea primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea  de principiu a 
Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, a Planului tarifar și analizei gradului de 
suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire 
pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale 
în județul Teleorman”.

- Proiect de hotărâre cu privire la avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, a
Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Studiului de 
Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității 
de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea 
primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de 
oportunitate, Strategiei de contractare, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul 
SMID Teleorman, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin 
concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul 
Teleorman”.

- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu ECOTRANS DANARA S.R.L., în vederea realizării unui Centru pentru 
colectarea si reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentru obiectivul de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Cabina poartă, C4 – Cantina, C5 –
Clădire administrativă, C6 – Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la 
Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu municipiul Alexandria, Județul Teleorman”.

-Petiții și interpelări.
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De asemenea dl primar propune retragerea de pe ordinea de zi a următorului proiect de 
hotărâre:

-Proiect de hotărâre cu privire la avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, a 
Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Studiului de 
Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității 
de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea 
primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de 
oportunitate, Strategiei de contractare, a Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul 
SMID Teleorman, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin 
concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în 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 avizarea  de principiu Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, a 
Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Studiului de 
Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității 
de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea 
primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea  de principiu a 
Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, a Planului tarifar și analizei gradului de 
suportabilitate în cadrul SMID Teleorman, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire 
pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale 
în județul Teleorman”, 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 este respins, 
obtinand 10 voturi “impotriva” și 5 “abțineri” (d-nii consilieri Grigore Nicușor,  Florea Laurențiu, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Vecu Mihai).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la asocierea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ECOTRANS DANARA 
S.R.L., în vederea realizării unui Centru pentru colectarea si reciclarea deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul 
de investiții ,,Desființare clădiri: C3 – Cabina poartă, C4 – Cantina, C5 – Clădire administrativă, C6 –
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Spălătorie, C7 – Magazie, C8 – Centrala termincă, C13 – Laborator la Liceul Tehnologic Nicolae 
Bălcescu municipiul Alexandria, Județul Teleorman”, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții.

Dl. consilier Vecu Mihai spune că a analizat acest proiect așa cum a fost publicat pe site-ul 
primăriei și consideră că valoarea prevăzută în acest proiect, pentru desființări, este una destul de mare, 
întrebând cum s-a ajuns ca aceste devize să aibă o valoare așa mare.

D-na Claudia Pârjolea, șef birou Birou Investiții cu Fonduri Externe dă citire prevederilor 
prevăzute în acest proiect aprobat de către C.N.I.

Dl consilier Vecu Mihiai întreabă dacă aceste sume includ și transportul și depozitarea 
materialelor în urma desființărilor.

D-na Claudia Pârjolea spune că în costul prevăzut este cuprins și transportul și depozitarea 
materialelor.

Dl consilier Vecu Mihai întreabă dacă la locul depozitării nu trebuie plătite și alte taxe, 
precizând că prin devizul general nu a fost lămurit.

D-na Claudia Pârjolea spune că în spatele devizului general se regăsesc liste cuprinzând 
cantitățile de lucrări care vor fi realizate, pentru fiecare obiect al investiției.

Dl consilier Vecu Mihai spune că ar fi bine dacă aceste documente îi vor fi aduse la cunpștință, 
eventual într-o urmâtoare ședință pentru a le putea studia.

D-na Claudia Pârjolea spune că nu este nici o problemă în acest sens.
Dl consilier Vecu Mihai spune că dorește să vadă de unde rezultă aceste valori, acest lucru 

putând fi de folos și pentru viitoare ședințe când vor fi supuse aprobării astfel de proiecte.
Dl primar Victor Drăguțin întreabă cine a făcut documentația.
D-na Claudia Pârjolea spune că documentația a fost făcută de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.
Dl primar Victor Drăgușin spune că suma prezentată presupune valoare maximală care poate fi 

scoasă la licitație, rugând să i se prezinte d-lui consilier ceea ce a cerut. Tot dl primar spune că aceasta 
este suma maximă pe care poate să o ceară un potențial antreprenor, amintind faptul că la stadionul 
municipal a fost o documentație cu suma de 13 miliarde, iar în urma licitației aceasta a fost câștigată cu 
suma de 3 miliarde, considerând că nu trebuie indusă ideea că aceasta va fi suma care va fi adjudecată.

Dl consilier Vecu Mihai spune că asta ar putea fi o problema, respectiv existența posibilității să 
adjudece cineva lucrarea la suma maximă propusă.

Dl primar Victor Drăgușin spune că la construit este mai greu, dar la dărâmat există această 
posibilitate. Tot dl primar amintește faptul că demolarea la blocurile B10 și B11, suma pentru care a 
fost câștigată licitația a fost sub jumătate din suma propusă.

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 5 “abțineri” (d-nii consilieri Grigore 
Nicușor,  Florea Laurențiu, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Vecu Mihai).

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 26.09.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 14.09.2022

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

astazi 26.09.2022, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 14.09.2022,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


