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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 17 octombrie 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 14 (paisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 

fiind absenti d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Florea Laurențiu, Grigore Nicușor, Panagoreț 

Ioana și David Elena Aurelia. 

 D-na presedinte de sedinta Curea Gina Georgeta 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, Curea Gina Georgeta, da cuvantul d-lui. primar 

Victor Drăgușin, cel care, prin dispozitia nr. 1850 din 13 octombrie 2022 si prin adresa Secretarului 

General al Municipiului Alexandria nr. 87100 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a 

prezenta proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea cererii de finantare cu nr. C5-B2.1.a-493, depusa 

in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 pentru proiectul cu titlul: ,,Reabilitare termica 

cladire Colegiul National Alexandru Ioan Cuza,, in Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea cererii de finantare cu nr. C5-B2.1.a-496, depusa 

in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 pentru proiectul cu titlul: ,,Reabilitare termica 

cladire Liceul Teoretic Constantin Noica,, in Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 303 din 06.10.2022 privind 

aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Alexandria, în anul școlar 2022-2023.  

 -Petiții și interpelări. 

 De asemenea dl primar propune introducerea pe proiectul ordinii de zi a următorului proiect de 

hotărâre: 

-Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu unităţile de 

învăţământ, serviciile şi societăţile comerciale din subordinea consiliului local, în vederea 

organizării licitaţiei publice pentru achiziţia de energie electrică. 

 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 modificarea cererii de finantare cu nr. C5-B2.1.a-493, depusa in cadrul apelului 

de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 pentru proiectul cu titlul: ,,Reabilitare termica cladire Colegiul 

National Alexandru Ioan Cuza,, in 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. 
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x 

x  x 

 

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 

modificarea cererii de finantare cu nr. C5-B2.1.a-496, depusa in cadrul apelului de proiecte 

PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 pentru proiectul cu titlul: ,,Reabilitare termica cladire Liceul Teoretic 

Constantin Noica,, in 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 modificarea Anexei la HCL nr. 303 din 06.10.2022 privind aprobarea numărului 

de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, 

în anul școlar 2022-2023, 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 asocierea 

Municipiului Alexandria cu unităţile de învăţământ, serviciile şi societăţile comerciale din 

subordinea consiliului local, în vederea organizării licitaţiei publice pentru achiziţia de energie 

electrică, 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. 

 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,           

                          Curea Gina Georgeta                                                             Alexandru Razvan Ceciu 
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