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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL
PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 25 ianuarie 2023, orele 14,00, în ședință ordinară a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în 
prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absenți nemotiți d-na consilier Panagoreț Ioana și dl consilier Bulumac Florin Gabriel.

Dl. președinte de ședință Augustin Ioan 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 dl. 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 19
decembrie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare, dl. președinte de ședință, Augustin Ioan, dă cuvantul d-lui. primar, cel care, prin 
dispoziția nr. 69 din 18 ianuarie 2023 și prin adresa Secretarului General al Municipiului Alexandria nr.
2527 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 
contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției 
Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, 
Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de 
Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 191/2022 privind 
aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de 
Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență 
a Persoanelor Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din 
anii precedenți, pentru anul 2023.

- Proiect de hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al 
Municipiului Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2245/19.12.2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al 
Municipiului Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2270/27.12.2022 .

- Proiect de hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al 
Municipiului Alexandria pe anul 2022 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 2293/29.12.2022 .

- Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului 
Alexandria  a unor sume reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2022 ale debitorilor 
decedați.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea anulării creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei 
aflate  în sold la data de 31 decembrie 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri, un extras din Registrul electoral.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile 
de învătământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria în luna ianuarie 2023.

- Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 
preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul școlar 2023-2024.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 
tehnico-economici faza S.F. pentru obiectivul de investiții ”Sistematizare verticală, acces auto și 
pietonal, utilități zona H.C.C.” din municipiul Alexandria, județul Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE 
BIROURI ADMINISTRATIVE ȘI DEPOZIT PIESE UTILAJE AGRICOLE, DEVIERE REȚEA INTERNĂ 
MEDIE TENSIUNE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI UTILITĂȚI”, Str. Podul Vechi, nr. 3, Zona terasa 
Vedea, Km 2, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cesionării de părți sociale ale S.C. Transloc Prest 
S.R.L. Alexandria, în insolvență,  la S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. către Serviciul Sanitar 
Veterinar S.R.L. Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cesionării de părți sociale ale S.C. Transloc Prest 
S.R.L. Alexandria, în insolvență, la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria, către S.C. 
Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L. Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi 
elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2023.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrărilor de proiectare elaborate de 
S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 2023.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru efectuarea orelor de 
muncă, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru anul 2023.

- Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria situate în strada Confederației, zona Magazin Crinul Nou .

- Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria situate în strada Fabricii, nr. 2.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren cu nr. cadastral 
32472, aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării 
intersecție cu str. Libertății.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui spațiu, aparținând 
domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Piața Peco, poziția 6.

- 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, sc. A,etaj 
1, ap. 4, strada Ion Creangă, zona Modern.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea din bugetul local a plății facturilor la energie 
electrică pentru 5 locuințe tip modul situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct.T52, nr.2D, 
municipiul Alexandria, ai căror chiriași au decedat.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei 
sociale în vederea analizării solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii și întocmirea listei 
de priorități.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării cu plata integral a locuintei din fondul 
locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.25 din blocul 206, sc.B, str. 1 Mai, nr.68.

- 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.

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

hotărâre:
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-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL 168/21 iunie 2022 privind 
încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria cu Grădinița cu PP nr. 4, Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 7, 
Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” și SC Servicii Publice Alexandria SRL, în vederea 
implementării proiectului “Tu știi ce mănânci?”.

D-l. 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.

Se intră în ordinea de zi și, la primul punct, dd. președinte de ședință  prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul 
familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului 
Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes 
Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de 
Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții și pentru că nu sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune
la vot în forma prezentată, și se aprobă cu unaimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 191/2022 privind aprobarea organigramei, statului 
de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor 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 11 voturi “ pentru” 
și 6 “abțineri” (d-nii consilieri Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți, pentru anul 2023, după care se trece 
la întrebări, propuneri, discuții si pentru ca nu sunt, d-l 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, dl. 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. 2245/19.12.2022, 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.
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x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. 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. 2270/27.12.2022 după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

În continuare, dl. 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. 2293/29.12.2022, 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Alexandria  a unor sume 
reprezentând amenzi contravenționale la data de 31.12.2022 ale debitorilor decedați 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
anulării creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei aflate  în sold la data de 31 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 stabilirea taxei pentru punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la 
alegeri, un extras din Registrul electoral 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învătământ preuniversitar de stat din municipiul 
Alexandria în luna ianuarie 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.



5

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la organizarea 
rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul școlar 
2023-2024 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza S.F. 
pentru obiectivul de investiții ”Sistematizare verticală, acces auto și pietonal, utilități zona H.C.C.” din 
municipiul Alexandria, județul Teleorman 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE BIROURI ADMINISTRATIVE ȘI DEPOZIT PIESE 
UTILAJE AGRICOLE, DEVIERE REȚEA INTERNĂ MEDIE TENSIUNE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI 
UTILITĂȚI”, Str. Podul Vechi, nr. 3, Zona terasa Vedea, Km 2, municipiul Alexandria, jud. Teleorman 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
cesionării de părți sociale ale S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria, în insolvență,  la S.C. Servicii 
Publice Alexandria S.R.L. către Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la  aprobarea cesionării de părți sociale ale S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria, în 
insolvență, la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria, către S.C. Administrația Străzilor, 
Construcții Edilitare S.R.L. 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 
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Alexandria în anul 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 10 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri Vecu 
Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu și Modrigală 
Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea 
tarifelor pentru lucrărilor de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 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 10 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo 
Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul local al municipiului Alexandria pentru anul 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea 
planului de acțiuni pentru efectuarea orelor de muncă, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la alipirea unor 
terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situate în strada 
Confederației, zona Magazin Crinul Nou 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria situate în strada Fabricii, nr. 2 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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La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren cu nr. cadastral 32472, aparținând domeniului 
privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării intersecție cu str. Libertății 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, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea 
prin licitație publică a unui spațiu, aparținând domeniului public de interes local al Municipiului 
Alexandria, situat în Piața Peco, poziția 6, 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, dl. 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, sc. A,etaj 1, ap. 4, strada 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 se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea din 
bugetul local a plății facturilor la energie electrică pentru 5 locuințe tip modul situate pe Soseaua 
Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct.T52, nr.2D, municipiul Alexandria, ai căror chiriași au decedat, 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale în vederea analizării solicitărilor de locuințe 
pentru tineri destinate închirierii și întocmirea listei de priorități, 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
vânzării cu plata integral a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr.25 din 
blocul 206, sc.B, str. 1 Mai, nr.68, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl. 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 
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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.

Dl. 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 de voturi „pentru” .

Dl. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. 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.

Dl 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.

l. 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 de voturi „pentru” .

Dl. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

În continuare, dl. 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.

Dl 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.

l. 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 de voturi „pentru” .

Dl. 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 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și 
completarea HCL 168/21 iunie 2022 privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Grădinița cu PP nr. 4, Școala 
Gimnazială “Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială nr. 7, Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” și SC 
Servicii Publice Alexandria SRL, în vederea implementării proiectului “Tu știi ce mănânci?”, 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, dl. președinte de ședință prezintă Rectificarea nr. 3474/25.01.2023 la Anexa 
Hotărârii Consiliului Local nr. 388/19.12.2022 privind 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 și pentru ca nu sunt, o supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 412/17.01.2023 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 februarie 2023, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 411/17.01.2023 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

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

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 410/17.01.2023 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 februarie 2023.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 409/17.01.2023 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 februarie 2023.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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-Raportul nr. 181/09.01.2022 al Direcției de Asistența Socială Alexandria privind activitatea 
desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr.1305/17.01.2023 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte 

de inchiriere teren parcare.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 1169/17.01.2023 al Direcției Patrimoniu privind tranferul unor contracte 

de inchiriere teren copertina.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 1611/16.01.2023 al Direcției Patrimoniu privind tranferul unor contracte 

de inchiriere teren garaj.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2462/19.01.2023 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte 

de inchiriere teren parcare.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 1245/17.01.2023 al Direcției Patrimoniu privind transferul către SC TNT 

MARKET SRL al contractului de închiriere teren nr. 17936/28.08.2012, cu act aditional 
100641/28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL ALEXANDRIA si SC NERY & ELY MARK SRL, 
al cărui obiect îl constituie închirierea   terenului în suprafață  de 15,00 mp, situat în Municipiul 
Alexandria, Str. București intersectie cu Str. Cuza Vodă, bloc D1, profil de activitate: comerț.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2393/17.01.2023 al Direcției Patrimoniu privind prelungirea 

Contractului de concesiune nr. 4253/05.06.1996 încheiat între Consiliul Local al municipiului 
Alexandria si S.C. VIITORUL S.R.L și actualizarea datelor de identificare părți contractante,prin act 
aditional.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2389/17.01.2023 al Direcției Patrimoniu privind prelungirea 

Contractului de concesiune nr. 4254/05.06.1996 încheiat între Consiliul Local al municipiului 
Alexandria si S.C. VIITORUL S.R.L și actualizarea datelor de identificare părți contractante, prin act 
aditional.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2517/18.01.2023 al Direcției Patrimoniu privind aprobarea desfășurării 

activităților comerciale temporare cu produse specifice sărbătorilor de primăvară în locația ,,Parc 
Primărie,, în perioada 24.02.2023-08.03.2023.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2596/18.01.2023 al Direcției Patrimoniu privind cererea nr. 

148/04.01.2023 a domnului Mogoș Costel Claudiu, chiriaș al unității locative(tip ANL) nr. 8 situată în 
blocul S3, sc.B, str. Dunării, municipiul Alexandria.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind și alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. 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,          

Augustin Ioan Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din .02.2023

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 25.01.2023

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

astăzi .02.2023, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 25.01.2023,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian
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