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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 24 august 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 Streinu Marius.

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 dl. Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.

D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 25
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. 1579 din 18 august 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 71956 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 contractării  unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 20.800.000 lei.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria 
prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu A.J.V.P.S. Teleorman, gestionarul Fondului 
Cinegetic nr. 47 Alexandria și A.J.V.P.S. Teleorman gestionarul Fondului Cinegetic nr. 48 Poroschia.

- 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii 
Publice Alexandria SRL pe anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând 
domeniului public de interes local  al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării, bl. 817, sc. B.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 
domeniului public de  interes localal municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unor  terenuri aparţinând 
domeniului public de interes  local  al Municipiului Alexandria, situate în Parcul Pădurea Vedea.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unor  terenuri aparţinând 
domeniului public de interes  local  al Municipiului Alexandria, situate la Ștrandul Vedea.

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în  strada  Cuza Vodă, ZONA 
BLOC V10.

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând 
domeniului privat de interes local  al municipiului Alexandria, situat  pe strada Dunării, nr. 281A.
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- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, 
aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în strada Ion Creangă, 
zona Modern blocul F, sc. A, etaj 6, ap. 21.

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, 
aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în strada Ion Creangă, 
zona Modern blocul F,  sc. A, etaj 2, ap. 7.

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, către 
Garda Naţionala de Mediu, Comisariatul Judeţean Teleorman, a  unor terenuri  aparținând domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la H.C.L nr. 
256/26.11.2009, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unităților locative din blocul B8, str. 1 Mai, nr. 107 și blocul F, str. Ion 
Creangă.

- 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 vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32112, str. Drum 
De Centură.

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32147, str. 
Alexandru Colfescu, nr. 45A.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.4 situată în blocul S1, 
sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.16, 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.13 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.20 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.17 situată în blocul 
S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.9 situată în 
blocul S3, 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.17 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 aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.14 situată în blocul 
P5, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională 
pentru Locuințe.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.18 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.3 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.4 situată în blocul S4, 
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.12 situată în blocul 
S1, 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.12 situată în blocul 
S3, 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.19 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, cu plata integral, a locuinței nr.24 situată 
în blocul S1, 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.7 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.13 situată în blocul G, 
str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

-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 modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind 

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 
Alexandria in anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului  Alexandria cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Teleorman în vederea acordării unui premiu la Festivalul – Concurs Național de muzică populară 
românească „Pe deal la Teleormănel” în  Municipiului Alexandria.

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.

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-
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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 contractării  unei finanțări rambursabile interne în valoare de 
20.800.000 lei, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că grupul de consilieri PNL se va abține pentru acest 
proiect, precizând că în ultima perioadă dl primar are o agendă proprie, considerând că aceasta nu 
corespunde tot timpul cu agenda cetățeanului. Tot dl consilier spune că dl primar a demarat din nou 
procedura de achiziție pentru reclamă și publicitate în valoare de 1.800.000 lei, aceștia fiind bani din 
bugetul local, iar UAT-ul se împrumută cu suma prezentată în proiectul supus discuției.

Dl primar Victor Drăgușin precizează că din ceea ce a afirmat dl consilier Bulumac Florin 
Gabriel, a înțeles că dânșii se vor abține la votarea acestui proiect motivat de faptul că a s-a reluat 
procedura de licitație pentru reclamă și publicitate, în valoare de 1.800.000 lei, pentru o perioadă de 
patru ani. Dl primar dorește să informeze toți consilierii și în mod special consilierii PNL, că legea 
obligă să avem publicitate, iar tot cea ce este important și de interes cetățenesc trebuie adus la 
cunoștință publică. Tot dl primar precizează că dacă în urma unor licitații repetate nu se prezintă 
nimeni, din punct de vedere legal, în calitate de primar este exonerat, având în vedere respectarea 
prevederilor legale. Tot dl primar informează că a fost acuzat de un reprezentant al partidului PNL că ar 
fi scos această licitație cu dedicație și dorește să dezmintă această informație. De asemenea dl primar 
spune că în ceea ce privește acest credit, toate UAT-urile din România care dezvoltă proiecte cu 
finanțare externă, se confruntă cu creșterea prețurilor la materiale precum și achiziția de echipamente și 
dotări, iar aceste majorări de prețuri pot fi decontate dacă există bani din fonduri europene, în funcție 
de contractul încheiat, iar în ceea ce privește investițiile din fonduri interne acestea sunt plătite din 
bugetul local, iar cand statul va avea bani, există posibilitatea ca aceste costuri să fie acoperite. Tot dl 
primar spune că investițiile sunt în derulare , iar constructorul nu așteaptă și nu îl interesează faptul că 
UAT-ul are de luat bani de la stat. Dl primar informează că anul 2023 este anul de închidere al 
proiectelor europene și trebuie găsite resurse pentru acoperirea majorilor la prețurile la materiale, suma 
pusă în discuție fiind doar o parte din resursele necesare, informând că dacă până în 2023 dacă nu sunt 
încheiate proiectele, există posibilitatea să fie imputată toată valoarea unui proiect de către Comisia 
Europeană. Tot dl primar îi informează pe colegii consilieri PNL care au afirmat că se vor abține, că 
prin această acțiune nu vor lovi în dânsul, precizând că nu dânsul va achita sumele respective, ci banii 
vor fi achitați de către comunitate. Tot dl primar roagă colegii consilieri PNL să voteze acest credit, ca 
principiu și parteneri de coaliție. De asemenea dl primar informează că în urma acestui credit, gradul de 
îndatorare al Municipiului Alexandria va fi de până în 15%, raportat la 30 % cât este maxim permis de 
lege. Tot dl primar informează că acel credit contractat în anul 2006, se finalizează în curând, nu cum 
s-a exagerat la vremea respectivă că va fi indatorat municipiul pe o perioadă mare de timp, precizând că 
în tot acest timp a ținut valoarea taxelor și impozitelor la un nivel minim, cât a permis legea. Dl primar 
spune că dl consilier Bulumac Florin Gabriel nu are nici un argument pentru a nu vota acest proiect de 
hotărâre. De asemenea dl primar spune că a fost acuzat de colegii consilieri PNL pentru lipsa de 
transparență, informând că într-un sondaj al unui ONG, Primăria municipiului Alexandria a luat locul 2 
pe țară la transparență decizională.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dl primar nu are nevoie de votul consilierilor 
PNL, precizând că votul dat azi va fi ca un semnal de alarmă. Tot dl consilier spune că dl primar a 
afirmat că are mai multe proiecte în derulare, dar nici o investiție nu este închisă, iar dl primar a tot 
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deschis șantiere și fără să să se închidă unul. De asemenea dl consilier spune că într-un oraș civilizat 
cand se deschide un șantier se și închide și trebuie mai multă responsabilitate.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că în primă fază s-a pus în discuție faptul că nu vor vota 
colegii consilieri PNL acest proiect deoarece banii vor fi alocați pentru publicitat, dar în raportul de 
specialitate și referatul de aprobare la acest proiect de hotărâre scrie clar pentru ce vor fi alocați acești 
bani, respectiv pentru reactualizarea prețurilor la materiale. De asemenea dl viceprimar spune că dl 
consilier Bulumac Florin Gabriel a afirmat faptul că nu sunt închise șantiere, dar șantierele sunt 
deschise la termen, iar pe parcurs au apărut multe momente în viața urbei, cum ar fi pandemia și au fost 
oprite șantiere, sau alte decalaje la nivel de timp și execuție.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă sunt și greșeli ale SC Primalex Proiect Tel 
SRL în ceea ce privește proiectarea.

Dl primar Victor Drăgușin spune că a explicat foarte clar faptul că aceștia sunt bani care asigură 
acoperirea creșterii prețurilor la materialelo și a dotărilor.

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 aprobarea 
Acordului de Colaborare dintre UAT Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu 
A.J.V.P.S. Teleorman, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 47 Alexandria și A.J.V.P.S. Teleorman 
gestionarul Fondului Cinegetic nr. 48 Poroschia, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în raportul de specialitate se precizează că pentru 
finanțarea cheltuielilor legate de desfășuarea activităților și asigurarea hranei se vor aloca sume din 
bugetul local, conform anexei, dar în aceste anexe nu se regăsește nici o sumă și întreabă dacă prin 
acest acord sunt alocați bani din bugetul Municipiului Alexandria sau nu.

Dl secretar general Alexandaru Răzvan Ceciu spune că pentru acest acord nu vor fi alocați bani, 
ci vor fi efectuate lucrări de reparații la drumurile afectate, urmând ca municipalitatea să se îndrepte 
impotriva celor care le-au stricat.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că acest proiect ar trebui retras și refăcut raportul de 
specialitate, deoarece prin raport se înțelege că vor fi alocați bani pentru asigurarea hranei 
complementare specilor de animale, iar în acordul cadru nu se regăsesc aceste aspecte.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că în raportul de specialitate au fost preluate 
elemente din adresa de înaintare, dar acordul cadru este anexa la prezentul proiect de hotărâre, aceasta 
având valoare juridică, pe cand raportul este un element de fundamentare.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că va sesiza Instituția Prefectului cu privire la 
legalitatea acestui proiect.

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 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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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 Servicii Publice Alexandria 
SRL pe anul 2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții 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 închirierea 
prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând domeniului public de interes local  al Municipiului 
Alexandria, situat în Str. Dunării, bl. 817, sc. B, 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 licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de  
interes localal municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, 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, situate în Parcul Pădurea Vedea, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Vecu Mihai dorește să precizeze că este vorba de închirierea unor terenuri 
forestiere.

Dl primar Victor Drăgușin precizează că este vorba de alei din Parcul Pădurea Vedea.
Dl consilier Vecu Mihai spune că în urma studiului peisagistic aprobat au fost construite alei, 

acestea fiind prevăzute și prin lege. Tot dl consilier spune că primăria a făcut o adresă Direcției Silvice 
pentru un aviz de specialitate și a avizat favorabil amplasarea unor tonomate, dar modul în care se 
încearcă a fi pus în aplicare acest aviz, respectiv închirierea, este interzis, deoarece nu pot fi inchiriate 
părți din alei, acestea având categoria de fond forestier.

Dl primar Victor Drăgușin spune că este vorba de un parc-pădure, dorind să se facă această 
mențiune. Tot dl primar spune că oamenii doresc să aibă posibilitatea de a-și cumpăra un minim 
necesar, petrcând cateva ore bune în acest parc. De asemenea dl primar spune că a fost acuzat de un 
coleg de partid de-al d-lui consilier, că va înstrăina acel teren, dar s-a realizat un parc frumos. Tot dl 
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primar îl întreabă pe dl consilier dacă în schimbul tonomatelor este mai bine pentru cetățeni să se ducă 
să își cumpere ce le est necesar de la restaurantele din zonă. Tot dl primar spune că pe o alee din 
parcarea de la pădure va fi amplasat un automat și nu va fi distrus nimic, iar dacă dl Vecu Mihai 
consideră că se încalcă legea acestea să nu fie amplasate. De asemenea dl primar spune că înainte de 
ședință, cade altfel înainte de fiecare ședință de consiliu, s-a întâlnit cu liderul de partid al PNL pentru 
discuții, unde nu a primit o asemenea atenționare că această intenție ar fi ilegală, dar va mai incerca și a 
doua și a treia oară, până când nu va mai participa la discuții cu liderul organizației PNL Alexandria, 
observând că la ședințele respective se poartă anumite discuții, iar în cadrul ședinței de consiliu sunt 
date peste cap. Dl primar dorește să se consemneze în procesul-verbal al ședinței faptul că dl consilier 
Vecu Mihai, director al Direcției Silvice a spus că este ilegală amplasarea pe alei în Parcul Pădurea 
Vedea a unor tonomate.

Dl consilier Vecu Mihai spune că a dorit să se evite încălcarea prevederilor legale, în sensul că 
închirierea de terenuri forestiere este interzisă, iar acel teren este în categoria fond forestier. Tot dl 
consilier spune că primăria a primit un aviz din partea Direcției Silvice doar pentru amplasarea de 
tonomate, și întreabă de ce nu poate primăria amplasa astfel de automate sau o societate a primăriei.

Dl primar Victor Drăgușin spune că Alexandria va fi probabil singurul oraș din România, unde 
într-un parc nu pot fi amplasate tonomate. Dl primar spune că se va consulta și cu dl secretar general pe 
marginea acestui subiect, precizând că dl Vecu Mihai a emis un aviz pentru amplasarea de automate, 
dar nu este de acord cu procedura de închiriere și de ce nu poate primăria amplasa automate, informând 
că primăria sau o altă societate, ca și obiect de activitate nu poate desfășura astfel de activități.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dl primar îi alintă ca și parteneri, cu toate că nu a 
observat această atitudine și propune ca și altă variantă pentru această problemă, desfășurarea de 
vânzare volantă, astfel nu se închiriază nimic, ci doar se dă acordul unor comercianți pentru comerț pe 
bicicletă.

Dl primar Victor Drăgușin întreabă cum se va rezolva problema sursei de alimentare, precizând 
că se va dori ca sucul să fie rece, sau cafeaua caldă și așa mai departe.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că se pot găsi soluții tehnice.
Dl primar întreabă cum pot fi rezolvate astfel de probleme, având în vedere că este vorba de un 

mijloc de transport ce nu poate fi conectat la o sursă de alimentare. Dl primar îl invită pe dl consilier 
întocmească un astfel de proiect, cu soluții pentru problemele tehnice

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că proprietar al Parcului Pădurea Vedea este 
Municipiul Alexandria, iar ultima reglementare în vigoare, prevăzută în Codul administrativ, prin care 
o persoană fizică sau juridică poate intra în posesia unui teren este închirierea, vânzarea, sau 
concesionarea. Tot dl secretar general spune că este vorba de domeniul public al Municipiului 
Alexandria, astfel indiferent de categoria de folosință, nu se există o altă variantă în afară de cea 
prezentată. De asemenea dl secretar general precizează că închirierea nu este echivalentă cu reducere și 
terenul respectiv nu se vinde, nu se înstrăinează și nu se reduce fondul forestier, ci intervine un contract 
administrativ, pe o perioadă determinată de timp.

Dl consilier Vecu Mihai spune că prin Codul Silvic este interzisă inchirierea.
Dl primar Victor Drăgușin spune că probabil lideul grupului PNL va mai face o plângere în 

instanță.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că există un aviz pentru ocupare, iar 

modalitatea administrativă prin care acel teren poate fi ocupat este reglementată prin lege.
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 voturi “împotriva” (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 închirierea prin licitaţie publică  a unor  terenuri aparţinând domeniului public de 
interes  local  al Municipiului Alexandria, situate la Ștrandul Vedea, 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 vânzarea 
prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat în  strada  Cuza Vodă, ZONA BLOC V10, 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 preempțiune 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 este respins, 
obținând cu 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

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea 
prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al 
Municipiului Alexandria, situată în strada Ion Creangă, zona Modern blocul F, sc. A, etaj 6, ap. 21, 
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 vânzarea 
prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al 
Municipiului Alexandria, situată în strada Ion Creangă, zona Modern blocul F,  sc. A, etaj 2, ap. 7,
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.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește ca până la ședința următoare să primească 
o listă cu unitățile locative deținute de Primăria municipiului Alexandria.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la darea în 
folosință gratuită, pe perioada determinată, către Garda Naţionala de Mediu, Comisariatul Judeţean 
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Teleorman, a  unor terenuri  aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă de ce are nevoie Garda de Mediu de locuri de 
parcare, având în vedere că este foarte aproape parcarea Consiliului Județean Teleorman și având în 
vedere că sunt cetățeni în zona respectivă care au nevoie de locuri de parcare.

Dl primar Victor Drăgușin spune că există și la Kaufland o parcare publică.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că parcarea de la Kaufland este departe.
Dl primar Victor Drăgușin îl intreabă pe dl consilier daca a trecut în timpul zilei prin parcarea 

de la Consiliu Județean să vadă cât este de aglomerată. Dl primar spune că există o solicitare în acest 
sens din partea Gărzii de Mediu, având în vedere activitatea de teren și lipsa locurilor de parcare. Tot dl 
primar spune că mai sunt astfel de acte administrative emise prin Consiliul local pentru alte instituții, 
cum ar fi Tribunalul Teleorman sau Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman.

Dl secretar general spune că este vorba de șase locuri de parcare, iar această posibilitate a fost 
discutată cu cetățenii din zona respectivă.

Dl primar Victor Drăgușin spune că este vorba de o cerere fundamentată din partea instituției 
Garda de Mediu, aceasta neavând o curte interioară sau locuri de parcare precum alte instituții și din 
cate a înteles este o situație discutată cu cetățenii din zonă.

Dl consilier Florea Laurențiu spune că referitor la discuția cu cetățenii, aceasta nu este 
adevărată, precizând că sunt cetățeni din zonă care doresc să fie scoase la licitație locuri de parcare în 
zona respectivă.

Dl primar Victor Drăgușin îl întreabă pe dl consilier Florea Laurențiu ce părere are dacă în 
parcarea de la Sala Polivalentă, instituție pe care o conduce, s-ar face locurile de parcare cu plată.

Dl consilier Florea Laurențiu spune că nu se poate așa ceva.
Dl primar Victor Drăgușin spune că colegii consilieri PNL au atitudini care nu au nici o legătură 

cu realitatea. Tot dl primar spune că nu va mai accepta să fie umilit de consilierii PNL.
Dl consilier Florea Laurențiu spune că există o solicitare din partea unui cetățean pentru un loc 

de parcare în zona respectivă.
Dl primar Victor Drăgușin spune că zilnic primește peste 50 de solicitări, întrebând ce face 

pentru fiecare solicitare, dacă nu există cadru legal. Tot dl primar îl întreabă pe dl consilier ce înseamnă 
o decizie, având calitatea de decident în cadrul Consiliului local, precizând că aceasta reprezintă un 
factor de echilibru între grupurile de interese legitime, întrebând dacă fiecare cetățean care cere ceva 
are și dreptate, sau dacă se cere ceva să se și primească în consecința unei pertubarii raportat cu o altă 
entitate. Tot dl primar spune că există o solicitare legitimă din partea unei instituții publice, să le fie 
asigurate șase locuri de parcare pentru mașinile instituției și nu pentru mașinile personale. Tot dl primar 
spune că este conștient de faptul că sunt cetățeni nemulțumiți de locruile de parcare și mai ales în 
această perioadă în care se construiește, motiv pentru care și-a cerut scuze public.

Dl consilier Florea Laurențiu spune că a aflat de faptul că cetățenii din zona respectivă sunt 
nemulțumiți de această acordare de locuri de parcare către Garda de Mediu, în condițiile în care ei nu 
au locuri de parcare.

Dl primar Victor Drăgușin spune că a prezentat solicitarea unei instituții importante a acestui 
județ, informând că aceasta nu îi este prietenă și l-a și amendat, precizând că în momentul în care decizi 
nu trebuie să decizi cu sentimente personale ci trebuie să decizi asupra ceea ce este bine să decizi. Tot 
dl primar spune că decizia este în mâna Consiliului local și dacă se aprobă bine, dacă nu va informa 
instituția în cauză și probabil vor fi scoase locurile la licitație. De asemenea dl primar spune că din 
acest moment nu va mai permite ca discuțiile și deciziile din Consiliul local să fie duse în derizoriu.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dl primar a mai primit cereri și de la alte instituții, 
cum ar fi pentru Poșta Română pentru doua locuri de parcare, sau de la Episcopia Alexandriei pentru 
patru locuri la Catedrală, pentru care nu s-au gasit locuri.



10

Dl primar Victor Drăgușin spune că de la Poșta Română își aduce aminte, dar de la Episcopia 
Alexandriei nu își aduce aminte să fi primit vre-o solicitare. Tot dl primar spune că dacă Poșta solicita 
locuri pentru biciclete le acorda, dar întreabă ce face poșta cu mașini, întrebând dacă nu cumva era 
vorba de mașini personale, deoarece la proiectul actual se discută de locuri pentru mașini de serviciu. 
De asemenea dl primar spune că nu își aduce aminte de vre-o solicitare pentru locuri de parcare la 
Catedrală, precizând că aceasta are curte interioară unde pot fi parcate mașini, menționând că toți 
preoții din Alexandria își parchează mașinile în curțile bisericilor. Tot dl primar spune că nu își aduce 
aminte ca vre-o biserică din Alexandria, indiferent de cult, să aibă mașină de serviciu.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că toate bisericile au curte interioară și nu este vorba 
de mașini de serviciu, dar întreabă dacă Catedrala nu merită locuri de parcare, precizând că la alte 
biserici au fost acordate locuri de parcare, dând exmplu Sf. Apostoli Petru și Pavel.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că în ceea ce privește mențiunea anterioară a 
d-lui consilier, în speța respectivă a fost acordat pentru cale de acces pentru mașinile funerare.

Dl primar Victor Drăgușin îl întreabă pe dl consilier dacă a trecut în timpul zilei pe la acea 
biserică, cu mașina de serviciu deoarece cu aceasta circulă, informând asupra faptului că biserica 
menționată anterior a solicitat spațiu de acces pentru carele mortuare, având în vedere aglomerația din 
zona respectivă.

Nemaifiind și alte discuții, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 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

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. 256/26.11.2009, privind 
declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a 
unităților locative din blocul B8, str. 1 Mai, nr. 107 și blocul F, str. Ion Creangă, 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
și este respins, obținând cu 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

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 32112, str. Drum De Centură, după care se trece 
la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și este respins, 
obținând cu 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).
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Dl primar Victor Drăgușin îl întreabă pe liderul grupului de consilieri PNL, precizând că dl 
prefect, care este tot membru PNL, nu la lămurit, fiind curios la ce va spune președintele PNL 
Teleorman, asupra faptului că nu a fost aprobată vânzarea unui teren cu drept de preemțiune, precizând 
că dl. Pârvulescu a predat contractul de concesiune d-lui Sali.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu știe despre cine este vorba.
Dl primar Victor Drăgușin spune că este grav și au probleme seriose la nivel de conducere a 

partidului.
x

x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la vânzarea 
prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, cu numărul cadastral 32147, str. Alexandru Colfescu, nr. 45A, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și este respins, 
obținând cu 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

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 în blocul S1, 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 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.

Dl. consilier Petcu Marian Dragoș 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

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.16, situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul 
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți.
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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.13 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.

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.20 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
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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.17 situată în blocul S1, 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, cu plata integral, a locuinței nr.9 situată în blocul S3, 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.17 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.
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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.14 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.

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.18 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.

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 P4, str. Șos. Turnu 
Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuți.
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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.4 situată în blocul S4, 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.12 situată în blocul S1, 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



16

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.12 situată în blocul S3, 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.19 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.

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, cu plata integral, a locuinței nr.24 situată în blocul S1, 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.
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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.7 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.

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.13 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 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

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea si completarea HCL nr. 25/09.02. 2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care 
urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in 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 “abtineri” (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 asocierea 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului  Alexandria cu Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman în vederea acordării unui premiu la 
Festivalul – Concurs Național de muzică populară românească „Pe deal la Teleormănel” în  
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

În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 8955/18.08.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 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. 8956/18.08.2022 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 septembrie 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. 8957/18.08.2022 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 septembrie 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. 71988/18.08.2022 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. 71715/17.08.2022 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.717732/17.08.2022 al Direcției Patrimoniu privind tranferul unor 

contracte de inchiriere copertina.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 68111/12.08.2022 al Direcției Patrimoniu privind relocarea 

amplasamentului din str. Libertatii – pietonal, zona Piata Centrala in str. Confederatiei – zona Lipscani, 
ce face obiectul contractului de inchiriere nr. 9235/22.08.2019, profic activitate : difuzare presa.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 68112/12.08.2022 al Direcției Patrimoniu privind relocarea 

amplasamentului din str. Libertatii, pietonal – poz. 5 in str. Confederatiei – zona Lipscani, ce face 
obiectul contractului de inchiriere nr. 6041/13.03.2013, profil activitate: difuzare presa.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 68355/12.08.2022 al Direcției Patrimoniu privind relocarea 

amplasamentului din str. Libertatii, pietonal – poz. 7 in str. Confederatiei – zona Lipscani, ce face 
obiectul contractului de inchiriere nr. 3911/13.02.2013, profil activitate: difuzare presa.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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- Punctul de vedere nr. 68582/10.08.2022 al Direcției Patrimoniu privind relocarea 
amplasamentului din str. Libertatii, zona magazinul Crinul vechi in str. Libertatii, zona Crinul Vechi-
Hotel Parc, ce face obiectul contractului de inchiriere nr. 20200/24.07.2017, profil activitate: prestari 
servicii – reparatii incaltaminte.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 68282/09.08.2022 al Direcției Patrimoniu privind relocarea 

amplasamentului din str. Libertatii, zona Intim-Magazinul Crinul Nou, in str. Libertatii, zona Crinul 
Vechi – Hotel Parc ceface obiectul contractului de inchiriere nr. 11882/06.08.2001, profil activitate: 
prestari servicii – ceasornicarie.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 68481/11.08.2022 al Direcției Patrimoniu privind relocarea 

amplasamentului din str. Libertatii, pietonal – poz. 8, in str. Confederatiei – zona Lipscani, ce face 
obiectul contractului de inchiriere nr. 3554/15.02.2001, profil activitate: difuzare presa.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. INT1171/08.08.2022 al Direcției Patrimoniu privind acordul Consiliului 

Local privind prelungirea termenului de valabilitate a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de 
Zona  si Regulamentul Local de Urbanism aferent, pentru obiectivul “REALIZARE PARC 
INDUSTRIAL”, municipiul Alexandria aprobat prin H.C.L. nr. 227/17.08.2017 cu inca 5 ani.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 72422/22.08.2022 al Direcției Patrimoniu privind cererea nr. 

40036/24.05.2022 a doamnei Birsan Danila, chirias al locuintei sociale nr.45 situata in blocul Social, 
et. 4, str. Al. Ghica, nr. 121, municipiul Alexandria.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Adresa nr. 8029/12.08.2022 a DEDEMAN SRL.
Dl primar Victor Drăfușin dă citire adresei oficiale primite de la DEDEMAN S.R.L., după care 

va avea o interpelare.
Dl primar Victor Drăgușin spune că a prezentat și prima adresă primită de la DEDEMAN și au 

urmat discuții intr-un format mai redus între cele două partide care formează Consiliul local, respectiv 
PSD și PNL și s-a convenit să fie invitații repreprezentanți ai societății DEDEMAN la o discuție în 
Consiliul local, fapt pentru care a fost înaintată o adresă în acest sens. Tot dl primar spune că, din 
păcate, nu s-a realizat o sincronizare în acest sens până în acest moment. Deasemenea dl primar spune 
că a avut un dialog telefonic pe acest subiect și sa convenit ca la prima ședință să participe șeful 
departamentului de dezvoltare al DEDEMAN, informând că nu a putut ajunge în această zi la ședința 
Consiliului local, dar va veni în ziua următoare și a va avea o discușie cu dânsul împreună cu dl prefect, 
în  calitate de președinte al PNL Alexandria, urmând ca datele să fie comunicate pe canalele politice,  
considerând că ar fi bine să nu se dea vrabia din mână pe cioara de pe gard. Tot dl primar spune că a 
dorit să prezinte această adresă, așa cum a făcut încă de la prima adresă, informând că a transmis 
această adresă precum și adresa Primăriei Alexandria președintelui PNL Alexandria.

Dl primar Victor Drăgușin spune că dorește să facă o interpelare consilierilor PNL, precizând că 
este a patra oară când se introduce pe ordinea de zi un proiect de hotărâre, reprezentând o procedură 
simplă și normală de a se trece din domeniul public în domeniul privat anumite terenuri, informând că 
la discuții restrânse cu reprezentanți PNL ai Consiliului local Alexandria, pentru explicații 
suplimentare, a explicat intenția acestei inițiative, respectiv de a putea fi valorificate și nu neapărat în 
sensul vânzării, iar acest fapt apărând în urma unor suolicitări ale agenților economici din municipiu. 
Tot dl primar spune că în mod repetat și din punctul dânsului de vedere, de neînțeles, colegii consilieri 
PNL au votat împotrivă, acesta fiind primul pas dintr-o procedură lungă care ar putea duce la 
valorificarea terenurilor respective. Deasemenea dl primar consideră, instinctual, că se dorește blocarea 
activității economice a unor agenți economici autohtoni, de către consilierii PNL. Tot dl primar spune 
că până să nu voteze consilierii PNL astfel de hotărâri, acestea erau atacate de Instituția Prefectului, 
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care a pierdut toate procesele în instanța de contencios administrativ, iar acum nu mai votează 
consilierii PNL astefel de hotărâri pentru a nu mai fi atacate, considerând că în această formă îl ajută pe 
dl prefect să nu mai cadă în derizoriu. Deasemenea dl primar întreabă colegii consilieri PNL de ce nu 
votează acest proiect de hotărâre, considerând că trebuie să existe o logică, precizând că în acest proiect 
au fost 16 suprafețe de teren, fiind primul pas dintr-o procedură de a valorifica un teren, iar astfel 
consiliul local blochează această procedură. Tot dl primar dorește să asigure atât consilierii locali cât și 
cetățenii, că solicitanții nu sunt  membrii PSD, sunt oameni de afaceri din această localitate, informând 
că sunt aproximativ 1500 de proiecte de hotărâri puse în practică prin Consiliul local la solicitarea 
mediului de afaceri. Dl primar îl roagă pe liderul grupului de consilieri PNL, dl Bulumac Florin 
Gabriel, să ofere o explicație în acest sens.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în ultima perioadă a observat o înclinație a d-lui 
primar pentru vânzarea unor terenuri, dând exemplul cel al Parcului Indistrial. Tot dl consilier spune că 
a întrebat în una din discuțiile informale de care a amintit dl primar, dacă municipiul Alexandria mai 
are și alte terenuri.

Dl primar Victor Drăgușin întreabă ce raspuns a oferit la această întrebare.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dl primar a afirmat că nu mai sunt alte terenuri.
Dl primar Victor Drăgușin spune că sunt și martori car pot confirma că nu a spus așa ceva.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că se referea la terenuri aflate pe drumul național.
Dl primar Victor Drăgușin spune că pr drumul național municipalitate nu mai are terenuri.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că acet teren fiind un bun al municipalității, face 

parte din aceeași strategie a d-lui primar de a vinde bunuri ale municipiului și a considerat că e bine să 
fie temporizate aceste vânzări până când cetățenii vor vota 2/3, astfel încât dl primar să își construiască 
strategia singur.

Dl primar Victor Drăgușin spune că s-a convis de abilitățile și cunoștințele în administrație 
publică a liderului grupului de consilieri PNL, precizând că obiectul hotărârii puse în discuție nu este 
vânzarea, dând citire titlului hotărârii “declararea”. Tot dl primar spune că nu dorește să bage restul 
consilierilor PNL în aceeași oală cu dl consilier Bulumac Florin Gabriel , precizând că pe unii îi 
cunoaște personal și întreabă dacă declararea unor terenuri înseamnă vânzare, informând că pe langă 
vânzare mai există și închiriere și concesiune. Tot dl primar spune că declararea este primul pas, fără de 
care nu se poate dace nimic. Deasemenea dl primar spune că va chema la consultări toți colegii 
consilieri, iar dânsul ca primar și consilierii PSD nu vor vinde nimic fără consilierii PNL. Tot dl primar 
spune că, membrii PNL a picat câteva hotărâri, informând aspura faptului că a crezut că va fi votată 
hotărârea cu Sali, considerând că Pârvulescu i-a tras țeapă lui Sali, care a preluat contractual și nu poate 
să cumpere terenul. Tot dl primar spune că o hotărâre de consiliu reglementează statutul utilizării unui 
teren, indeferent de forma lui, formă care trebuie aprobată de Consiliu local. Deasemenea dl primar 
spune că va veni cu acest proiect de hotărâre până la sfârșitul mandatului, fiind datoria dânsului și a 
consililiului local de a sprijini mediul de afaceri.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este uluit de faptul că dl primar pune pe primul 
plan vânzarea unor terenuri.

Dl primar spune că discuta de trecerea din public în privat a unor terenuri și nu de vânzare.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dl primar trebuie să refacă Planul Urbanistic 

General, să găsească o soluție pentru coeficientul de neînchidere la APA-SERV și să resolve 
problemele reale nu să vândă terenuri.

Dl primar Victor Drăgușin spune că a întrebat doar de ce nu dl consilier nu votează un proiect 
de hotărâre simpli de declarare.

Dl consilier Bulumac Florin  Gabriel spune  că nu votează pentru că nu acest lucru nu este o 
prioritate a orașului.

Dl primar spune că acest râspuns este o bătaie, precizând că de la început a spus că nu se 
pregătește să vândă nimic și nici nu va putea fără votul d-lui consilier, aducând aminte că există 
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variantele inchirierii și a concesionării. Tot dl primar spune că a înteles că dl Bulumac dorește să îl 
pedepsească și pe dl Florică Mara care deține un teren pe Drumul de Centură, teren care nu e drept și 
lângă care se afla un teren al municipalității pe care dorea să îl cumpere, dar care a fost respins, 
informând că în proiectul respins se afla și un teren pe care dl Titirișcă Florin dorea să îl ia. Tot dl 
primar spune că a fost acuzat de dl consilier că are afaceri cu o firmă a socrului, până în anul 2018, dar 
acesta a fost membru într-o firmă până anul 2007, an în care a făcut infarct și s-a retras.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că aceasta este realitatea.
Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier nu are dreptate și va face publice aceste 

informații la vremea respectivă. Dl primar Victor Drăgușin întreabă colegii consilieri PNL dacă își 
însușesc opinia liderului grupului PNL în ceea ce privește votul exprimat.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că aceasta este opinia partidului.
Dl consilier Vecu Mihai spune că dl primar ar trebui să fie mai transparent în sensul 

solicitărilor.
Dl primar Victor Drăgușin spune că a fost transparent, precizând că dl consilier Vecu Mihai a 

participat la întâlnirile informale și a prezentat și lista cu solicitări președintelui PNL Alexandria.
Dl consilier Vecu Mihai spune că la dânsul nu a ajuns acea listă.
Dl primar Victor Drăgușin îl invită pe dl consilier să îl întrebe pe președintele PNL Alexandria.
Dl consilier Vecu Mihai spune că va analiza lista respectivă, până la ședința următoare.
Dl primar Victor Drăgușine spune că s-ar bucura să dea curs tuturor solicitărilor.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în ceea ce privește locurile de parcare acordate 

Gărzii de Mediu, aceasta nu are personalitate juridică și întreabă dacă aceștia au acceptul directorului 
general al Gărzii de Mediu pentru încheierea unor astfel de contracte.

Dl primar Victor Drăgușin spune că aceștia au acest drept și îl invită pe dl consilier să mai 
citească o dată titlul hotărârii.

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 26.09.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 24.08.2022

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

astăzi 26.09.2022, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 24.08.2022,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


