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    JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

PROCES  VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 31 octombrie 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 nemotivat dl. consilier Bulumac Florin Gabriel. 

 D-na. președinte de ședință Curea Gina Georgeta arată că sunt întrunite prevederile art. 137, 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal 

constituită.  

 Tot d-na. președinte de ședință informează că la lucrările ședinței participă, de drept, primarul 

municipiului Alexandria și Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl. 

Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic. 

 D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 28 

septembrie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 De asemenea d-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al 

ședinței din 06 octombrie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

 De asemenea d-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al 

ședinței din 17 septembrie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

 În continuare, dna. președinte de ședință, Curea Gina Georgeta, dă cuvantul d-lui. primar, cel 

care, prin dispoziția nr. 1943 din 25 octombrie 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 

Alexandria nr. 90009 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 validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al 

Municipiului Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 179/29.09.2022. 

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

30.09.2022. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 

34/28.02.2022 privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care 

se desfășoară în municipiul Alexandria în anul 2022. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Mândru de 

România”, în Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului 

“CAMPIONAT DE VOLEI INTERȘCOLAR” în Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 171/21.06.2022   privind aprobarea 

participării Municipiului Alexandria și  Direcției de Asistență Socială Alexandria,  prin Consiliul local 

al municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei  GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ„ GAL URBAN 

ALEXANDRIA". 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria în 

Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 

Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022. 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul 

Sanitar Veterinar SRL pe anul 2022. 

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2022. 

- 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 declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 

local a unor cote părți de teren aferente unor blocuri din Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de 

interes local al Municipiului Alexandria situat în str.Confederației, zona Piața Centrală cu nr. cadastral 

22938. 

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de 

interes local al Municipiului Alexandria situat în str.București in CV 52, cu nr.cadastral 22917. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unei unități locative, 

aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, parter, str. 

Ion Creangă, zona Modern. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unei unități locative, 

aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată  în blocul F, mezanin, 

str. Ion Creangă, zona Modern. 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil (teren) aparținând domeniului public 

al unității admistrativ- teritoriale Alexandria, cu nr. cadastral 31934, în domeniul public al Statului 

Român în vederea dării în administrare a acestuia către Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de 

Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

- 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, situat în str.  

Alexandru  Colfescu, nr. 45A. 

- 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, situat în str. 

Drum de Centură. 

- 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. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, înscris în cartea funciară nr. 31635, situat 

în str.Dunării, zona bloc 911. 

- Proiect de hotărâre cu privire la indexarea chiriilor pentru anul 2023, cu rata inflației, la 

terenurile aflate în proprietatea Municipiului Alexandria, destinate parcării autovehiculelor. 

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparţinând domeniului public de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la prelungirea termenului contractual la contractele de închiriere, 

care expiră în cursul anului 2023, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, copertine şi 

terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 

Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria, a unor bunuri imobile, situate in municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul 

Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 



3 

 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a unor locuințe situate în 

municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. 

 -Petitii si interpelari;  

 De asemenea, dl primar solicita  retragerea de pe proiectul ordinii de zi a următoarelor proiecte 

de hotărâri: 

- 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, situat în str.  

Alexandru  Colfescu, nr. 45A. 

-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, situat în str. 

Drum de Centură.   

și introducerea pe proiectul ordinii de zi a următoarelor proiecte de hotărâri: 

- 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- Stația  „1Mai”-

zona bloc 1604; 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria  

pentru construire stație de transfer deșeuri. 

-Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria 

pentru anul 2022 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul 

Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării evenimentului  ’’Poveste 

de Crăciun 2022’’ în municipiul Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului  ,,Colinde’’, 

în municipiul Alexandria. 

 D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 

partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.  

 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 11 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-

nii consilieri 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 validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiului 

Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 179/29.09.2022, 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 11 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii 

consilieri 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 aprobarea 

execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2022, 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 11 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri 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 

modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 34/28.02.2022 privind aprobarea principalelor 

manifestări cultural – artistice, sportive și de tineret care se desfășoară în municipiul Alexandria în 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 unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Mândru de România”, în 

Municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune 

la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

x 

x  x 

 

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

organizării și desfășurării concursului “CAMPIONAT DE VOLEI INTERȘCOLAR” 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 modificarea HCL nr. 171/21.06.2022   privind aprobarea participării 

Municipiului Alexandria și  Direcției de Asistență Socială Alexandria,  prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria la înființarea Asociaţiei  GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ„ GAL URBAN 

ALEXANDRIA", după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot 

în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

x 

x  x 

 

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

reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Sanitar 

Veterinar S.R.L. Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți. 
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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, Cobârlie Silvia si Ștefan Florin. 

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

aprobă cu unanimitate de voturi. Tot dl. președinte de ședință roagă secretariatul tehnic să distribuie 

buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret. 

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

rezultatul votului secret. 

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 

totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” . 

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

 

x 

x  x 

 

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la 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 

 

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

bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022, 

după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma 

prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri 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 la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar 

SRL pe anul 2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la 

vot în forma prezentată și este respins, obținând cu 11 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri 

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 rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pe anul 

2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma 
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prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri 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 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 

este respin, obținând 11 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri 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 declararea 

ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor cote părți de teren aferente unor blocuri 

din 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 dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al 

Municipiului Alexandria situat în str.Confederației, zona Piața Centrală cu nr. cadastral 22938, 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 

dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria 

situat în str.București in CV 52, cu nr.cadastral 22917, 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 prin licitație publică a unei unități locative, aparținând domeniului privat 

de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, parter, str. Ion Creangă, zona Modern, 

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 11 voturi “ pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri 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 vânzarea 

prin licitație publică a unei unități locative, aparținând domeniului privat de interes local al 

Municipiului Alexandria, situată  în blocul F, mezanin, str. Ion Creangă, zona Modern, 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 11 voturi “ pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri 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 trecerea unui bun imobil (teren) aparținând domeniului public al unității 

admistrativ- teritoriale Alexandria, cu nr. cadastral 31934, în domeniul public al Statului Român în 

vederea dării în administrare a acestuia către Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare 

Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, după care se trece la întrebări, 

propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată  și se arpobă cu unanimitate 

de voturi. 

x 

x  x 

 

În continuare, 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 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 prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, înscris în cartea funciară nr. 31635, situat în str.Dunării, zona bloc 

911, 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 indexarea 

chiriilor pentru anul 2023, cu rata inflației, la terenurile aflate în proprietatea Municipiului Alexandria, 

destinate parcării autovehiculelor, 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 aparţinând domeniului public 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 

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 prelungirea 

termenului contractual la contractele de închiriere, care expiră în cursul anului 2023, pentru spaţiile cu 

altă destinaţie decât aceea de locuinţe, copertine şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public 

sau privat de interes local al 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 proiectul de hotărâre cu privire la trecerea din 

domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri imobile, 

situate 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 11 voturi “împotrivă” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri 

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 vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite prin Agenția 

Națională pentru Locuințe, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți  

D-na președinte de ședință spune că acest proiect de hotărâre are caracter individual cu referire 

la persoane și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, este obligatoriu ca hotărârea să fie luată prin vot secret. Tot dl președinte de ședință 

spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă secretariatul tehnic să distribuie 

buletinele de vot. 

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

rezultatul votului secret. 

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 

totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” . 

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

 

x 

x  x 

 

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

aprobarea vânzării, cu plata integral, a unor locuințe situate în municipiul Alexandria, construite 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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Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 

totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” . 

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

 

x 

x  x 

 

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unui teren, aparţinând domeniului public de 

interes local  al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării- Stația  „1Mai”-zona bloc 1604, după 

care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată  și 

se aprobă cu unanimitate de voturi. 

x 

x  x 

 

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

unui amplasament din municipiul Alexandria  pentru construire stație de transfer deșeuri, 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 acordarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria pentru anul 2022 a unui 

sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din Municipiul Alexandria, după care se 

trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată  și se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

x 

x  x 

 

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

organizării și desfășurării evenimentului  ’’Poveste de Crăciun 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 aprobarea organizării și desfășurării concursului  ,,Colinde’’, în municipiul 

Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în 

forma prezentată  și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

x 

x  x 

 

           În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 11725/24.10.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 2022, conform 

HCL nr. 97/28.03.2018.  
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D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 11724/24.10.2022 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 noimebrie 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. 11723/24.10.2022 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 noiembrie 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. 11726/24.10.2022 cu persoanele persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 Martie 1945,precum și a celor deportate în străinatate ori 

constituite în prizonieri care beneficiază de transport gratuit urban pe luna noiembrie 2022. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 86804/21.10.2022 al Direcției Patrimoniu privind subînchirierea 

terenului ce face obiectivul contractului de închiriere nr.7005/27.03.2013,semnat între Primăria 

Municipiului Alexandria și SC.DANAROXY SRL.  

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr.90246/26.10.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul  contractului 

de inchiriere teren parcare. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr.90247/26.10.2022 al Direcției Patrimoniu privind  transferul contractului 

de inchiriere teren copertină. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

  -Punctul de vedere nr. 90242/26.10.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere teren garaj. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Adresa nr. 6431/26.10.2022 a Administrației Domeniului Public Alexandria privind  petitia 

dnei Paraschiv Marinela si Murgea Amalia cu privire la desfintarea unui loc de joaca amplasat in zona 

blocurilor ANL S2-S3. 

 D-na Paraschiv Marinela își susține petiția în fața consiliului local, prezentând probleme create 

în zona respectivă de tineri care crează mult deranj și lasă gunoie în urma loc. 

 Dl primar Victor Drăgușin spune că d-na a fost și în audiență la dânsul și a îndrumat-o să se 

adreseze Consiliului local, deoarece nu primarul poate dispune desființarea unui loc de joacă care a fost 

aprobat de Consiliul local. 

 D-na președinte de ședintă propune desființarea locului de joaca amplasat in zona blocurilor 

ANL S2-S3 și se aprobă cu 16 voturi “pentru” și 2 abțineri (d-nii. consilieri Augustin Ioan și Streinu 

Marius). 

 Dl primar Victor Drăgușin informează colegii consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre 

cu privire la declararea unui teren, că pentru zona respectivă UAT Alexandria a depus unproiect pentru 

construirea de locuințe ANL prin PNRR și va reveni cu acest proiect, considerând că a fost o lipsă de 

atenție motivul pentru care nu a fost votat. 

 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,           

                           Curea Gina Georgeta                                                         Alexandru Răzvan Ceciu 

 




