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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL
PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 19 decembrie 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 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc 
Consiliul local.

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 25
noiembrie 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. 2220 din 13 decembrie 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 99764 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. 2129/28.11.2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 
30.11.2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare  pe 
anul 2022 din excedentul anului 2021.

-Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 
fonduri pentru Biserica Crestină Baptistă ,,Emnuel’’din municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate ,,Zilei 
Culturii Naționale” 2023, în municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L nr. 104/28.04.2022 privind 
aprobarea unor impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2023.

-Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, 
transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice în municipiul Alexandria pentru anul 
fiscal 2023.

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2023.
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de 

majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite , situate în intravilanul municipiului 
Alexandria și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate în extravilanul 
municipiului Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de scutiri și reduceri  în anul fiscal 2023 pentru 
contribuabilii  persoane fizice și persoane juridice din municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniveristar din municipiul Alexandia pentru anul școlar 2023-2024.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca 
urmare a revizuirii Proiectului Tehnic ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 
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Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)” în cadrul contractului de finanțare nr. 6250/27.10.2020, finanțat 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 
Operațiunea/Obiectiv Specific 4.5.

- Proiect de hotărâre cu privire la avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare din Aria de operare județul Teleorman și acordarea unui mandat special 
reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară 
“TELEORMANUL”, pentru aprobarea acestuia.

- Proiect de hotărâre cu privire la mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“TELEORMANUL” să exercite în numele și pe seama unității  administrativ-teritoriale, atribuțiile, 
drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare.

- 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 aprobarea colaborării cu Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” cod SMIS 130963.

- Proiect de hotărâre cu privire la instituirea circulației în sens unic pe unele tronsoane ale 
străzilor Ion Creangă și Dr. Stâncă în Municipiul Alexandria  .

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public local 
al municipiului Alexandria situat în zona blocurilor cuprinse între strada Nicolae Bălcescu, strada 
Dunării, str. Agricultori, str. Negru Vodă cu nr. cadastral 31621.

- 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 str. 1 Decembrie, zona bloc I1, 
sc. B, număr cadastral 25429.

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unui teren aparținând domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria , situat pe  DJ ALEXANDRIA –LĂCENI cu nr. 
cadastral 32408,către Serviciul de Telecomunicații Speciale București.

- Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea  din funcțiune , casarea și valorificarea unor 
mijloace fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și după caz 
casării a unor mijloace fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , 
aflate în administrarea S.C. APA SERV S.A.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral a unor locuințe situate în 
municipiul Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a unor locuințe situate în municipiul 
Alexandria, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să 
primească locuințe din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria în anul 2023.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să 
primească locuințe sociale din municipiul Alexandria în anul 2023.

- Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria pentru următoarele trei luni.

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

de hotărâre:
Proiect de hotarâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniveristar din municipiul Alexandia pentru anul școlar 2023-2024.
și introducerea pe proiectul ordinii de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna decembrie 2022.
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-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 Asociației GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ,, GAL URBAN 
ALEXANDRIA”.

-Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii 
din Asociație a U.A.T. Comuna Măldăeni.

D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. președinte de 
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea d-lui primar Victor Drăgușin și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca la sedinta precendenta a solicitat anumite 
documente cu privire la achizita publica a contractelor de catering, pe care nu le-a primit, nici de la 
UAT Alexandria si nici de la CSM Alexandria.

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca dl consilier nu a primit informatiile 
solicitate deoarece ceea a ce a solicitat a implicat un volum mare de informatii si va primi raspunsul la 
urmatoarea sedinta.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste sa se consemneze aceste aspecte.
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.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca la capitolul Transporturi se majoreaza suma 
pentru reparatii si intretinere strazi, si intreaba care sunt strazile care vor fi reparate avand in vedere 
faptul ca termenul este unul destul de mic.

Dl director al ASCE Alexandria spune ca sunt lucrari executate.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca sunt lucrari executate fara a fi aprobate.
Dl director al ASCE spune ca sunt lucrari aprobate dar nu au fost banii alocati.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel o intreaba pe d-na Haritina Gafencu, director al Directiei 

Economice,  daca dl director al ASCE  a executat lucrari care nu erau prevazute.
D-na Haritina Gafencu spune ca in bugetul societatii comerciale au fost aprobate lucrarile.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu aveau banii aprobati pentru aceste lucrari.
D-na Curea Gina Georgeta, presedinte de sedinta, spune ca lucrarile si banii alocati, au fost 

aprobate prin hotarari de consiliu local aprobate anterior, considerand ca in momentul in care o 
societate se apuca de lucru, pot exista si lucrari ascunse.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste sa stie care sunt aceste lucrari ascunse, 
pentru a putea preveni astfel de situatii.

Dl primar Victor Dragusin spune ca ii va fi prezentat d-lui consilier, din partea aparatului de 
specialitate, pana la urmatoarea sedinta, aceasta situatie. Tot dl primar spune ca dl consilier nu intelege 
diferenta dintre lista de lucrari care trebuie aprobata, si suma care trebuie prevazuta in buget, iar 
programarea lucrarilor intra in atributia operatorului care are in grija aceste aspecte. 

Nemaifiind si alte discutii, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată, și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).
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x
x x

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. 2129/28.11.2022 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 unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2022, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții.

Dl consilier Bulumc Florin Gabriel intreaba din ce cauza au fost realizate cheltuielile de 
dezvoltarea intr-un procent atat de dezastruos, precizand ca in anul precedent a avut aceeasi problema, 
respectiv bugetarea unor sume care nu se cheltuiesc.

Dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl consilier sa vorbeasca mai rar pentru ca nu a inteles 
nimic.

Dl consilier Bulumac Flrorin Gabriel spune ca au fost realizate cheltuieli de dezvoltare intr-un 
procent de 15%, la fel ca in anul precedent, consideran a fi un procent dezastruos si intreaba daca exista 
o explicatie pentru acest aspect.

Dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ce priveste investitiile, se propune a se cheltui o 
suma intr-un an, in functie de graficul de esalonare pentru graficul de finantare, iar cand se discuta de 
investitii din fonduri externe sunt sume care trebuiesc recuperate de la bugetul de stat, unele putand fi 
platite de la bugetul local, iar altele nu. Tot dl primar spune ca, anumite sume aprobate in consiliul 
local, vizavi de stadiul lucrarilor, nu pot fi cheltuite, anumite plati putand fi efectuate si la patru luni de 
la data efectuari lucrarilor,  acest aspect nefiind stadiul lucrarilor, ci stadiul unor plati, iar diferenta 
dintre stadiul lucrarilor si a platilor se recupereaza in timpul derularii investitiilor.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu este multumit de o astfel de realizare.
Dl primar Victor Dragusin il invita pe dl consilier sa candideze si sa castige, ulterior sa 

realizeze un procent mai bun in acest sens.
Nemaifiind si alte discutii, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată, și se aprobă cu 11 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 acoperirea 
definitivă a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare  pe anul 2022 din excedentul anului 2021, 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 alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru 
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Biserica Crestină Baptistă ,,Emanuel’’din municipiul Alexandria după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la organizarea 
și desfășurarea manifestărilor dedicate ,,Zilei Culturii Naționale” 2023, 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 și completarea H.C.L nr. 104/28.04.2022 privind aprobarea unor 
impozite și taxe locale pentru anul fiscal 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 stabilirea 
taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru 
persoane fizice în municipiul Alexandria pentru anul fiscal 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

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2023 după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste sa faca cateva amendamente, unul fiind in 
ceea ce priveste certificatele si dovezile de stare civile eliberate in termen de 24 de ore, pentru care 
propune o taxa de 10 lei, in acest moment fiind de 20 lei. Tot dl consilier spune ca in ceea ce priveste 
eliberarea adeverintelor privind datelor din registrul local de evicenta a persoanelor, cu termen de 24 de 
ore, propune 10 lei pentru document. Deasemenea dl consilier spune ca pentru eliberarea documentelor 
din arhiva pana la 30 de zile, se solicita 10 lei pentru document, si propune suma de 5 lei. Tot dl 
consilier spune ca pentru eliberare xerocopie arhiva se solicita 10 lei pentru document, si propune 5 lei 
pentru document. Deasemenea dl consilieer propune  pentru extras din registrul electoral permanent in 
termen, respectiv 24 de ore,  suma e 500 de lei, fata de sume de actuala de 2500 lei.

D-na presedinte de sedinta supune la vot amendamentele d-lui consilier Bulumac Florin 
Gabriel, pe rand, si acestea sunt respinse, obtinand fiecare, 11  “ abtineri” și  8 voturi “pentru” (d-nii 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan 
Florin, Florea Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia)

Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 8 “împotrivă” (d-nii consilieri Bulumac 
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Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

Dl primar Victor Dragusin spune ca multumeste colegilor consilieri care au inteles „fenta” pe 
care a lansat-o dl consilier Bulumac Florin Gabriel, respectiv faptul ca exceptia inseamnea o urgenta, 
iar capcana pe care a lansat-o dl Bulumac era una foarte simpla, respectiv un pret cat mai mic astfel 
incat toata lumea sa ceara in regim de urgenta, astfel blocand aparatul de specialitate.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca dl primar a inteles si a interpretat gresit acest 
aspect, fiind vorba de costul pentru xerocopii. Tot dl consilier solicita ca pana la urmatoarea sedinta sa 
ii se comunice ce partide au solicitat punerea la dispozitie a extraselor din registrul electoral si daca 
PSD a solicitat si a plătit aceasta suma de 2500 de lei.

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca un extras din registrul electoral, 
indiferent de forma, printat-CD-sau alta forma electronica, reprezinta un volum foarte mare de 
informatii, care trebuie prelucrat, asta insemnand protejarea numitor date personale.

Dl primar Victor Dragusin considera ca la Posta Romana, unde dl consilier isi desfasoara 
activitataea, anumite informatii sunt gratuite.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca daca dl primar este interesat de activitatea 
dansului, il invita sa faca observatii.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile 
neîngrijite , situate în intravilanul municipiului Alexandria și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 
ani consecutiv, situate în extravilanul 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 acordarea 
de scutiri și reduceri  în anul fiscal 2023 pentru contribuabilii  persoane fizice și persoane juridice 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 aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a revizuirii 
Proiectului Tehnic ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup 
Școlar Tehnic)” în cadrul contractului de finanțare nr. 6250/27.10.2020, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 Operațiunea/Obiectiv 
Specific 4.5. 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
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În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la avizarea 
Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de operare județul 
Teleorman și acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de  
Dezvoltare Intercomunitară “TELEORMANUL”, pentru aprobarea acestuia 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 mandatarea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “TELEORMANUL” să exercite în numele și pe seama 
unității  administrativ-teritoriale, atribuțiile, drepturile și obligațiile privind Delegarea Serviciului 
Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru 
ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la  modificarea și completarea 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 aprobarea 
colaborării cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS-
SII MMSS” cod SMIS 130963 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  instituirea 
circulației în sens unic pe unele tronsoane ale străzilor Ion Creangă și Dr. Stâncă 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 dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public local al municipiului 
Alexandria situat în zona blocurilor cuprinse între strada Nicolae Bălcescu, strada Dunării, str. 
Agricultori, str. Negru Vodă cu nr. cadastral 31621 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  vânzarea 
cu drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat pe str. 1 Decembrie, zona bloc I1, sc. B, număr cadastral 25429 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 darea în 
administrare a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , 
situat pe  DJ ALEXANDRIA –LĂCENI cu nr. cadastral 32408,către Serviciul de Telecomunicații 
Speciale București   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 scoaterea  din funcțiune , casarea și valorificarea unor mijloace fixe aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca a avut o cerere in acest sens la sedinta pe comisii.
Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca termenul a fost unul foarte scurt si 

urmeaza sa i se puna la dispozitie informatiile solicitate, in functie de datele disponibile.
Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, îl supune la 

vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și după caz casării a unor mijloace 
fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , aflate în administrarea 
S.C. APA SERV S.A. după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca si in ceea ce priveste acest proiect de hotarare a 
avut o solicitare, la fel ca la proiectul precedent, si spera sa ii fie puse la dispozitie pana la sedinta 
urmatoare informatiile solicitate.

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca solicitarile d-lui consilier, conform legii, 
in exercitarea mandatului, trebuiesc facute cu cel putin zece zile lucratoare inainte.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca a inteles si asteapta raspunsurile pntru urmatoarea 
sedinta.

Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “ pentru” și 8 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).
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x
x x

În continuare, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 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 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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 
listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe din fondul locativ de stat al 
municipiului Alexandria în anul 2023, 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 
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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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 
listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe sociale din municipiul Alexandria în 
anul 2023, 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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 
numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul 
Alexandria în luna decembrie 2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu 
sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea 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 Asociației GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ,, GAL URBAN 
ALEXANDRIA” , după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la 
vot în forma prezentată  și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la acordarea 
unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
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“ TELEORMANUL” pentru aprobarea retragerii din Asociație a U.A.T. Comuna Măldăeni , 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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru 
următoarele trei luni , după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru functia de presedinte de sedinta pentru 
urmatoarele trei luni, pe dl consilier Augustin Ioan.

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
D-na presedinte de sedinta prezinta solicitarea d-lui Cioaba Petre, referitoare la referatul 

dansului si a persecutiei politice a d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel si a grupului politic PNL, prin 
care solicita renuntarea ajutorului social solicitat. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a devint o obisnuinta conduita d-lui consilier Bulumac 
Florin Gabriel, iar aceast referat ar fi trebuit să fie discutat in Consiliul local, iar urmare discuțiilor să fi
primit si un vot. Tot dl primar spune ca modul dizerabil abordat de dl consilier a creat o cutuma, 
respectiv faptul ca solicitantul, avand calitatea de membru PSD nu are dreptul de un ajutor de urgenta, 
precizand ca nu vine nimeni de drag pentru a solicita un ajutor comunicatii, considerand incalificabil 
modul in care dl consilier Bulumac Florin Gabriel a abordat acest subiect, urand tuturor sanatate si a nu 
avea nevoie pentru a apela la un astfel de ajutor de urgenta. Tot dl primar spune ca a discutat cu dl 
Cioaba Petre pentru a nu inainta o astfel de solicitare de retragere, pentru a se discuta in Consiliul local 
referatul propus, dar gesturile si acuzatiile d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel au dus la aceste fapte.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune este inexplicabil faptul ca dl primar a aprobat o 
astfel de mizerie, considerand ca dl primar cunoaste situatia solicitantului, precum si a veniturilor 
acestuia.

Dl primar intreaba de unde cunoaste dl consilier situatia solicitantului.
Dl consilier spune ca a analizat declaratiile de avere a acestuia.
Dl primar spune ca solicitantul a avut un an functia de parlamentar, dar situatia s-a schimbat, 

considerand ca gestul facut de dl consilier a fost foarte urat, precizand ca nu a existat pana in acest 
moment ca un membru de partid sa solicite un ajutor, dar acesta s-a supus umilintei prezentant o 
problema, iar dl consilier a supus opiniei publice un cetatean, pentru a carui soarta nu hotaraste dansul, 
considerand acesta ca fiind un gest de lasitate, aceasta fiind o campanie de a-l proteja pe prefect si a da 
cu tunurile, aruncand cu mizerii si mintind.

- Tabelul nominal nr. 14855/12.12.2022 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 ianuarie 2023, 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. 14856/12.12.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipiul Alexandria care beneficiaza de transport gratuit urban pe luna ianuarie 2023, conform 
H.C.L nr. 311/25.10.2018.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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-Tabelul nominal nr. 14853/12.12.2022 al DAS Alexandria 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 ianuarie 2023.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 14854/12.12.2022 al DAS cu personalul propriu din cadrul DAS care 

indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si beneficiaza de transport gratuit 
urban pe luna ianuarie 2023.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 100010/14.12.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere copertina. 
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr 100007/14.12.2022 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. 98492/07.12.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere teren nr.33854/29.12.2014, de la SC AVIS JOBS SRL catre Asociatia Social-Cultural-
Istorica-Politica “ MM MIHAI MURAR”.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 99683 /12.12.2022 al Direcției Patrimoniu privind Acordul Consiliului 

local al municipiului Alexandria pentru inchirierea spatiului in suprafata de 28,86 m.p situat in 
municipiul Alexandria , str. Soseaua Turnu Magurele , nr. 1-3 de catre Liceul Tehnologic nr. 1 
Alexandria.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 100641/16.12.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul catre SC 

NERY& ELY MARK SRL al contractului de inchiriere teren nr.17936/28.08.2012 cu act aditional 
29136/10.12.2020, incheiat intre Municipiul Alexandria si SC ANTONIS PROD SRL, al carui obiect  
il constituie inchirierea terenului in suprafata de 15.00 mp situat in Municipiul Alexandria,str.Bucuresti 
intersectie cu Str.Cuza Voda,bloc D1,profil de activitate : comert.

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

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
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 10.01.2023

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 19.12.2022

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

astăzi 10.01.2023, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 19.12.2022,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


