
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 30 ianuarie 2023, orele 14.00, în ședință extraordinară a Consiliului local 
al municipiului Alexandria, care se desfășoară in sala de sedinte a Primariei municipiului 
Alexandria, în prezența a 18 (optsprezece) consilieri, din totalul de 19 (nouasprezece) câți 
alcătuiesc Consiliul local, fiind absent dl. consilier Florea Laurentiu.

Dl. președinte de ședință Augustin Ioan arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin 
(1) dub OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal 
constituită.

Tot dl. președinte informează că la lucrările ședinței participă, de drept, Primarul și 
Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl. Alexandru Răzvan 
Ceciu.

Au fost invitate persone ce au tangență cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul 
tehnic și reprezentanți mass-media.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să remarce prezența la masa
prezidiului a d-lui Tăbăcitu Ștefan, administratorul public al municipiului, considerând că dânsul 
nu este ales local și nu are ce să caute la această masă, masa aleșilor locali, considerând că dânsul 
ar trebui să își dea demisia deoarece ginerele dânsului este director la SC APA SERV SA, iar 
dânsul ar trebui să își facă datoria de administrator publi înainte să stea cu dânșii la masa. Tot dl 
consilier spune că dl Tăbăcitu Ștefan poate să stea în rând cu directorii, precizând că dl primar 
spune mereu ca sunt parteneri, dar trebuie să îi și respecte, iar atăta timp cât dl Tăbăcitu Ștefan 
este la această masă, aceasta va fi ultima ședința la care consilierii PNL vor participa, altfel se 
vor ridica și vor pleca.

În continuare, dl.președinte de ședință, dl. Augustin Ioan, dă cuvantul d-lui. Primar Victor 
Drăgușin, cel care, prin dispoziția nr. 92 din 25 ianuarie 2023 și prin adresa Secretarului General 
al Municipiului Alexandria nr. 3281 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a 
prezenta proiectul ordinii de zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la la aprobarea Bugetului General al Municipiului 
Alexandria pe anul 2023.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
SERVICIUL SANITAR  VETERINAR S.R.L  Alexandria pe ntru anul 2023.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 
PARC INDUSTRIAL  ALEXANDRIA  S.R.L. pe anul 2023.



-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Capitolului VI din 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a 
domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor, 
Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL  nr. 66/31.03.2011.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de 
reparații, întreținere străzi și clădir ipublice pentru anul 2023 în Municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
Administraţia Străzilor,  Construcţii Edilitare SRL p eanul 2023.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
Servicii Publice  Alexandria SRL pe anul  2023.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC 
PRIMALEX PROIECT TEL SRL Alexandria pe ntruanul  2023.

-Proiect de hotărâre cu privirelaaprobareaBugetului de veniturișicheltuieli al SC TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria peanul 2023.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din 
municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual al finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Alexandria peanul 2023 pentru 
activități nonprofit de interes general.

-Petiții și interpelări;.
și introducerea pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:
-Proiect de hotărâre cu privire la 

.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că din luna decembrie a cerut să i se pună la 

dispoziție cheltuielile cu chatering-ul al CSM-ului, și profită de faptul că este dl administrator 
public prezent, care verifică achizițiile publice,  roagă să I se precizeze de ce aceste informații nu 
i-au fost puse la dispoziție până în prezent.

Dl administrator public, Tăbăcitu Ștefan spune că nu verifică achizițiile publice.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în conformitate cu prevederile codului 

administrative, are astfel de atribuții.
Dl primar Victor Drăgușin spune că nu au fost delegate aceste competențe, conform codului 

administrative.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întrebă de ce nu i-au fost puse la dispoziție aceste 

informații până în prezent, precizând că prin adresa primită CSM-ul a spus că nu a putut furniza 
informațiile pentru anul 2022, dar dânsul a cerut aceste informații pentru ultimii trei ani. Tot dl 
consilier spune că dl director al CSM nu a participat nici la ședințele pe comisii.

Dl președinte de ședință precizează că proiectele de  hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de 
zi au primit avizele favorabile  din partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Nemaifiind și alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl. președinte de ședință supune la 
vot proiectul ordinii de zi  și se aprobă cu unanimitate de voturi



Dl. 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 luru și să nu 
participe la votarea respectivului proiect de hotărâre.

Dl președinte de ședință amintește colegilor consilieri care sunt profesori în unități de 
învășământ că există un grad de incompatibilitate în ceea ce privește votarea bugetelor acestora.

Se intră pe ordinea de zi și dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire 
la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2023, pe anexe, capitole, iar în 
cadrul capitolelor pe subcapitole și articole.

Dl. președinte de ședință precizează că nu au fost facute contestații la proiectul de buget, 
făcute de catre cetățeni în termenul prevăzut de lege.

Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt întrebări, propuneri sau amendamente.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să diminueze bugetul de la capitolul 

67.2 Cultură, recreere, religie și sport, cu 1500 mii lei, iar aceștia să fie redistribuite către serviciul de 
ecarisaj și pentru protecția mediulului, din care 800 mii lei să fie redistribuite pentru reamenajarea 
gropilor de gunoi ilegale, precum și reamenajarea și repararea străzilor cu 550 mii lei. Tot dl consilier 
spune că dorește să facă câteva precizări, considerând că acesta este proiect de buget plin de proiecții 
nerealiste, considerând că secțiunea de dezvoltare este una foarte slabă, de trei ani de zile, iar acest 
lucru trebuie schimbat, considerând că bugetul trebuie axat pe secțiunea de dezvoltare și nu pe 
finanțare. Dl consilier dă exemplul unui primar liberal, actualmente președinte de consiliu județean 
Oradea. Dl consilier spune că Alexandria își propune foarte mult, dar când vine vorba să execute își dă 
cu stângul în dreptul. Tot dl consilier că veniturile au caracter incert, iar sumele aferente asistenței 
nerambursabile prin PNRR sunt trecute pentru anul 2023, dar estimările pentru anii 2024 și 2025 sunt 
din ce in ce mai mici, cu toate că pana in prezent sunt semnate contracte dar nu s-a primit finantare 
pentru nici un proiect. Tot dl consilier spune ca pana acum s-au cheltuit 0,017% din cele 29 de 
miliarde de euro aflate in PNRR, iar veniturile sunt cu caracter incert dar cheltuielile au caracter sigur. 
Tot dl consilier spune ca atat bugetul local cat si cele ale societatilor comerciale sunt nerealiste.

Dl primar Victor Drăgușin spune ca dl consilier propune sa mute o suma de bani de la 
bugetul pentru cultura, recreere, religie si sport, catre alte societati, fara nici o explicatie. Tot dl primar 
spune ca prin oferta electoala a acestui mandate a promis diversificarea serviciilor publice oferite 
cetatenilor, respectiv pe langa obligatiile postului, sa ofere si ceva nou, respectiv cultura, sport și 
agrement, pentru care s-a si investit pentru Centrul multifunctional si Sala Polivalenta, considerand ca 
cetatenii au dreptul să acceseze astfel de activitati. Tot dl primar spune ca in calitate de initiator al 
proiectului privind bugetul, nu este de acord sa diminueze bugetul aferent culturii, recreeri și sportului. 
Deasemenea dl primar spune ca in ceea ce priveste ecologizarea, in fiecare an au fost sume alocate 
pentru acest lucru.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că problemele gunoilui tot raman, iar in spatele 
Kaufland-ului a aparut o noua groapa de gunoi.

Dl primar Victor Dragusin spune ca formarea unui buget are la baza anumite principia, iar 
daca punctual exista posibilitatea sa apara alte probleme, asta nu inseamna ca trebuie modificat 



bugetul, considerand ca dl consilier a venit cu o teorie pur politica, iar daca ar intra intr-o discutie 
tehnica, dl consilier nu sties a fundamenteze un buget. Tot dl primar intreaba daca se lucreaza in oras.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu se lucreaza in oras.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este normal si conform legislatiei in vigoare, ca pe 

timpul iernii sa fie oprite santierele. Tot dl primar spune ca la bugetul consolidat, referitor la discutia d-
lui consilier, bugetul de dezvoltare este mai mare decat cel de functionare, precizand ca fostul primar si 
actual presedinte de consiliu judetean Oradea, un bun si experimentat om de administratie, in bugetul 
dansului are prinse si fondurile europene, considerand ca discutiile d-lui consilier sunt pur politice, iar 
bugetul de la Oradea nu poate fi construit doar din fonduri proprii si fara finantarile europene.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca sectiunea de dezvoltare la municipiul 
Alexandria ramane la 17-18%

Dl primar Victor Dragusin spune rolul oricarui primar si oricarei administratii este de a 
atrage fonduri europene. Tot dl primar spune ca in ceea ce priveste cheltuiala cu salariile, daca asta 
considera dl consilier referitor la cheltuieli, salariatii din Primaria Alexandria au salariile mici, 
conform legislatiei in vigoare, trebuie sa mai primeasca inca 30% pentru a ajunge la zi. Tot dl primar 
spune că in oras se lucreaza, chiar daca in momentul actual  sunt probleme in ceea ce priveste 
constructiile si forta de munca aferenta, dar guvernul a aprobat si sunt bani in acest sens, cu toate ca 
procedura in acest sens este una destul de complicate, precizand ca dl consilier nu ar trebui sa 
vorbeasca de performanta din moment ce a falimentat firme.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca falimentul nu este o tragedie in economia de 
piata, este o normalitate, iar firma la care face referire dl primar a platit taxe si impozite dimpt de 20 de 
ani.

Dl primar il invita pe dl consilier mai intai sa isi resolve problemele personale.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu are nici o problema.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui 

consilier Bulumac Florin Gabriel, si este respins, obtinant 7 voturi “pentru” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța 
Claudia si Stefan Florin) si 11 “abtineri”.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca asteapta raspunsul de la CSM privind 
catering-ul pentru a-si fundamenta mai bine solicitarea privind modificarea bugetului.

Dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie inteleasa notiunea de catering, deoarece aceasta 
greseala a fost facuta la Directia de Asistenta Sociala, in sensul ca dl consilier a afirmat ca la DAS au 
fost anumite comenzi, care nu reprezinta o comanda de mancare, uitand sau cu rea vointa, a afirmat 
acest fapt, dar au fost anumite acte normative pe timpul pandemiei care au impus comanda de mancare 
pe timpul carantei pentru persoanele singure sau care nu se puteau deplasa, sau alte astfel de aspect.
Tot dl primar spune ca la fel este si la CSM, unde nu se comanda mancare, ci este vorba de hrana 
pentru sportive pe timpul cantonamentelor sau al deplasarilor, informand ca in acest moment CSM-ul 
nu are contabil pentru a furniza informatiile, dar acestea vor fi puse la dispozitie.

Dl presedinte de sedinta spune ca orice achizitie a fost public ape SICAP.



Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier foloseste in propaganda politica notiunea de 
achizitie directa, acesasta fiind o procedura, dar nu presupune a merge si achizitiona orice de la oricine, 
ci o procedura care se face prin SICAP, sub un anumit plafon si in conformitate cu prevederile legale 
in vigoare.

Dl. președinte de ședință prezintă și supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobare 
Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2023 pe  anexe, capitole, iar în cadrul 
capitolelor pe subcapitole și articole, precizând că valorile sunt exprimate în “mii lei”, după cum 
urmează:

Dl. președinte de ședințădă citire Anexei nr. 1 “Bugetul general al Unității Administrativ 
Teritoriale pe anul 2023 și Estimări pentru anii 2024-2026”:

VENITURI TOTAL, din care - Buget local = 407,672.69, Bugetul instituțiilor publice 
finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local = 10,619.69, Bugetul instituțiilor publice 
finanțate integral din venituri proprii = 1,517.50, Bugetul împrumuturilor interne = 2,286.38, Total 
buget general = 411,772.00.

CHELTUIELI TOTAl, din care - Buget local = 418.715.03, Bugetul instituțiilor publice 
finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local = 10,619.69, Bugetul instituțiilor publice 
finanțate integral din venituri proprii = 1,669.89, Bugetul împrumuturilor interne = 2,286.38, Total 
buget general = 422,967.30.

EXCEDENT, din care – Buget local = -11,042.91, Bugetul instituțiilor publice finanțate 
integral din venituri proprii = -152.39.

o supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța 
Claudia si Stefan Florin).

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă Anexa nr. 2 – SITUAȚIA privind aprobarea 
bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole iar la chieltuieli pe capitole, subcapitole, 
paragrafe și titluri al municipiului Alexandria pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026.

-TOTAL VENITURI:407,672.12
-Venituri proprii= 113,050.77
-Venituri fiscal= 126,791.43
-Venituri nefiscale= 12,756.77
-Subventii= 171,587.15
-Sume primate de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente= 96,536.77
-TOTAL CHELTUIELI: 418,715.03
-cap. Autorități publice și acțiuni externe= 22,636.67
-cap. Alte servicii publice generale = 1,850.57
-cap. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi = 2,050.00
-cap. Ordine publică și siguranță națională = 4,106.53
-cap. Învățământ = 50,607.41
-cap. Sănătate = 4,792.15
-cap. Cultură,recreere și religie = 17.978.68



-cap. Asigurări și asistență socială = 25,908.39
-cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică = 161,519.53
-cap. Protecția mediului =  10,977.00
-cap. Transporturi = 116,288.10
o supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 

Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța 
Claudia si Stefan Florin).

În continuare, dl. președinte de ședință prezinta Anexa nr. 3 – SITUAȚIA privind aprobarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026, 
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE: 130,741.11

- capitolul Impozitul pe venit= 200.00
- capitolul cote si sume din impozitul pe venit = 79,191.00
- capitolul impozit și taxa ape clădiri = 6,768.00
- capitolul Impozit și taxă pe teren = 5,352.00
- capitolul Sume defalcate din TVA= 26,497.43
- capitolul taxa pe servicii specifice= 30.00
-capitolul impozit pe mijloace de transport= 6,598.00
-capitolul taxe si  tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare= 105.00
-capitolul alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea si utilizarii sau pe desfasurarea de 

activitatii= 1,400.00
-capitolul venituri din proprietate= 3,679.77
-capitolul venituri din prestari de servicii si alte activitati= 345.00
-capitolul venituri din taxe administrative- amenzi = 2,500.00
-capitolul diverse venituri = 6,222.00
-capitolul varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare= 

-14,452.09
-capitolul subventii de la bugetul de stat= 5,325.00
-capitolul subventii de la alte administratii = 4,605.00
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE= 130,741.00
-din  total capitol- Autoritati executive= 17,187.40
-alte servicii publice generale-din total capitol –fond de rezerva bugetarar la dispozitia 

autoritatilor locale=500.00, servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor = 1,288.09
-Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi- TITLUL III Dobanzai =2,050.00
- Ordine publica si siguranta nationala – din total capitol – politie locala = 3,669.03, 

protective civila si protectia contra incendiilor= 400.00
-Invatamant = 15.839.43
-Sanatate = din total capitol – servicii de sanatate publica= 4,792.15
-Cultura, recreere si religie= din total capitol- servicii culturale= 2,050.00, sport = 9,495.26, 

tineret= 950.00, intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement= 
3,380.00, servicii religioase= 380.00, alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei= 970.00



-asigurari si asistenta sociala- din total capitol- asistenta sociala in caz de boli si invaliditate 
= 15,486.48, asistenta sociala pentru familie si copii= 383.16, unitati de asistenta medico-sociale= 
1,413.89, ajutor social = 720.00, cantine de ajutor social = 2,472.86, alte cheltuieli in domeniul 
asigurarilor si asistentei sociale= 5,372.00

-locuinte , servicii si dezvoltare publica- din total capitol – locuinte= 240.00, iluminat 
public= 2,280.00, alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii= 22,015.93

-protectia mediului- din total capitol- salubritate= 10,977.00
-transporturi- din total capitol- transport comun = 1,128.43, strazi = 5,300.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 3 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin)

Dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 4 – SITUATIA privind aprobarea bugetului local 
al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – SECTIUNEA DE 
DEZVOLTARE: TOTAL = 276,931.01

-Subcapitolul Varsaminte din sectiunea de functionare= 14,452.09
-Subcapitolul Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala = 5,818.12
-Subcapitolul Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 

derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente peioadei 
de programre 2014-2020= 19,927.12

- Subcapitolul alocaro de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 
=138,451.58

-sume alocate din sumele obtinute in urma scoateriila licitatie a certificatelor de emisii de 
gaze cu effect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii = 1,745.33

-fondul European de Dezvoltare Regionala = 93,678.02
-Fondul Social European = 2,858.75
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 287,973.92
-din total capitol- Autoritati executive= 5,449.27
-Alte servicii publice generale- din total capitol- servicii publice comunitare de evidenta a 

persoanelor= 62.48
-Ordine publica si siguranta nationala- din total capitol – politie locala= 37.50
-Invatamant= 34,767.98
-Cultura, recreere, religie- din total capitol- intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive si de agremenet = 103.10, alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei= 650.32
-Asigurari si asistenta sociala- din total capitol- alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si 

asistentei sociale= 60.00
-Locuinte, servicii si dezvoltare publica- din total capitol- alte servicii in domeniile 

locuintelor, serviciilor si dezvoltarii= 136,983.60
-Transporturi – in total capitol – strazi = 109,859.67
D-.presedinte de sedinta supune la  vot Anexa nr. 4 si se aproba cu 15 voturi “pentru” (dl si 

d-nele consilier Stefan Florin, Curea Gina Georgeta si Stancu Iuliana nu au participat la vot).



In continuare, dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 5 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026, Capitolul 
51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”:

-TOTAL CHELTUIELI= 22,636.67
-art. Cheltuieli salariale in bani = 12,970.17
-art. Cheltuieli salariale in natura = 220.40
-art. Contributii = 291.83
-at. Bunuri si servicii = 2,425.00
-art. Reparatii curente = 50.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 160.00
-art.Depplasari , detasari, transferari = 20.00
-art. Carti, publicatii si material documentare = 10.00
-art. Pregatire profesionala = 100.00
-art. Alte cheltuieli = 735.00
-art. Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 205.00
-TITLUL X- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020= 4,314.50
-TITLUL XV- Active nefinanciare = 1,34.77
Dl.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 5 si se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare, dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 6 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Capitolul 
54..02 “Alte servicii publice generale”:

-TOTAL CHELTUIELI= 1,850.57
-art. Cheltuieli salariale in bani = 1,208.09
-art. Cheltuieli salariale in natura = 23.20
-art. Contributii = 26.07
-art. Bunuri si servicii = 80.00
-art. Reparatii curente = 3.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar -= 20.00
-art Deplasari, detasari, transferuri = 1.50
-TITLUL V – Fonduri de rezerva – art. Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale = 500.00
-Titlul CV – Active nefinanciare = 62.48
Dl.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 6 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).



In continuare, dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr.7 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Capitolul 
55,02 “Tranzactii privind datoria publia si imprumuturi”:

-Titlul III – art Dobanzi aferente datoriei publice = 2,050.00
Dl.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 7 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare, dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 8 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Capitolul 
61.02 “ordine publica si sigutanta nationala”:

-TOTAL CHELTUIELI = 4,106.56
-Art. Cheltuieli salariale in bani= 2,543.65
-art. Cheltuieli salariale in natura = 568.15
-art. Contributii = 57.23
-art. Bunuri si servicii = 407.90
-art. Reparatii curente = 205.00
-art. Medicamente si material sanitare = 0.60
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 97.00
-art. Deplasari, detasari, transferuri = 4.00
-art. Carti, publicatii si materiale documentare = 1.50
-art. Pregatire profesionala = 1.50
-art. Protectia muncii = 21.00
-art. Alte cheltuieli = 141.00
-TITLUL XV – Active nefinanciare = 37.50
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 8 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 9 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Capitolul 
65.02 “Invatamant”:

-TOTAL CHELTUIELI = 50,607.41
-Gradinita cu program prelungit nr. 4 Alexandria = 347.15
-Gradinita cu program prelungit nr. 6 Alexandria = 359.37
-Gradinita cu program prelungit nr. 7 Alexandria = 322.82
-Gradinita cu program prelungit “Ion Creanga” Alexandria = 325.17
-Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Alexandria = 1,393.52
-Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” Alexandria = 1,714.64
-Scoala Gimnaziala “Alexandru Colfescu” Alexandria =1,087.06
-Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Alexandria = 992.69
-Scoala Gimnaziala nr. 7 Alexandria = 1,011.01



-Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria = 1,281.14
-Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” Alexandria = 1,574.49
-Liceul Teoretic “Alexandru Ghica” Alexandria =3,262.37
-Liceul Teoretic “Constantin Noica” Alexandria = 899.44
-Colegiul Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria = 2,323.07
-Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria= 1,000.30
-Scoala Postliceala Sanitara Alexandria = 238.06
-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului – TITLUL II – Bunuri si servicii = 120.00, 

TITLUL IX- Asistenta sociala = 63.00, TITLUL XV – Active nefinanciara = 10,641.81
Dl presedinte de sedinta  supune la vot Anexa nr. 9 și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 5

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Modrigală Constanța Claudia), d-nii si d-nle consilier Stefan Florin, Curea Gina Georgeta si Stancu 
Iuliana nu au participat la vot.

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 10- SITUATIA privind aprobarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Capitolul 
66.02 “Sanatate”:

-TOTAL CHELTUIELI = 4,792.15
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 4,334.00
-art. Cheltuieli salariale in natura = 68.15
-art. Contributii = 90.00
-art. Bunuri si servicii -art. Reparatii curente = 30.00
-art. Medicamente si materiale sanitare =99.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 25.00
-art. Deplasari, detasari, transferuri = 1.00
-art. Protectia muncii = 5.00
-art. Alte cheltuieli = 30.00
Dl.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 10 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 11 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului local al municpiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Capitolul 
67.02 “Cultura, recreere si religie”:

-TOTAL CHELTUIELI = 17,978.68
-Art. Bunuri si servicii = 3,712.00
-art. Reparatii curente = 18.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 80.00
-Art. Alte cheltuieli = 2,520.00
-TITLUL VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice locale-art. transferuri catre

institutii publice = 9,195.26
-TITLUL VII Alate Transferuri – art. Alte transferuri curente interne = 1,580.00



-TITLUL X Alte cheltuieli – art. Asociatii si fundatii = 120.00
-TITLUL XV Active nefinanciare = 753.42
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 11 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr.12 – SITUATIA privind aprobarea 
buteului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Capitolul 
68.02 “Asigurari si asistenta sociala”:

-TOTAL CHELTUIELI = 25,908.39
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 20,285.04
-art. Cheltuieli salariale in natura = 410.35
-art. Contributii = 318.00
-art. Bunuri si servicii = 599.00
-art. Reparatii curente = 60.00
-alin. Hrana pentru oameni = 2,273.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 25.50
-art. Deplasari, detasari, transferuri = 2.00
-art. Protectia muncii = 20.50
-art. Alte cheltuieli = 61.50
-alin. Ajutoare sociale in bani = 1,515.0
-art. Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii = 10.00
-art .sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 240.00
-art. Active nefinanciare = 60.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 12 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 13 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Capitolul 
70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”:

-TOTAL CHELTUIELI= 161,51953
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 10,062.68
-art. Cheltuieli salariale in natura = 268.25
-art. Contributii = 216.00
-art. Bunuri si servicii = 4,000.00
-art. Pregatiri profesionale = 30.00
-art. Protectia muncii = 150.00
-TITLUL VII Alte transferuri = 249.00
-TITLUL XI Alte cheltuieli = 215.00
-TITLUL XVI Rambursari de credite = 6,575.00



-TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile aferente cadrului financiar 
2014-2020 = 7,589.86

-TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta fincanciara 
nerambursabila aferente PNRR= 122,803.41

-TITLUL XV Active nefinanciare = 6,593.33
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.13 si și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare , dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 14 – SITUATIA privind 
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 –
Capitolul 74.02 “Protectia mediului”:

-TOTAL CHELTUIELI = 10,977.00
-TITLUL II Bunuri si servicii- art. Bunuri si serviii = 10,977.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.14 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 15 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Capitolul 
84.02 “Transporturi”:

-TOTAL CHELTUIELI = 116,288.10
-TITLUL II Bunuri si servicii= 5,300.00
-TITLUL VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice locale= 1,128.43
-TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 = 99,086.81
-TITLUL XV Active nefinanciare = 10,772.86
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.15 si și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 16 – LISTA a obiectivelor de 
investitii pe anul 2023 cu finantare partial sau integrala din bugetul local :

-TOTAL = 166,168.63
-cap.51 autoritati publice = 5,449.27
-cap. 54 alte servicii publice generale = 62.48
-cap 61 ordine publica si siguranta nationala= 37.50
-cap. 65 invatamant = 34,767.98
-cap. 67 cultura, recreere si religie = 753.42
-cap. 68 asigurari si asistenta sociala = 60.00
-cap. 70. Servicii si dezvoltare publica si locuinte = 13,54.79
-cap. 84 transporturi = 111,559.67



Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.16 si și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 17 – LISTA pozitiei “Alte cheltuieli 
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023” – cap. 51 “autoritati publice si actiuni 
externe”:

TOTAL= 381,550.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.17 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 18 – LISTA pozitiei “Alte cheltuieli 
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023” – cap. 54 “alte servicii publice generale”:

TOTAL = 62,480.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.18 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 19 – LISTA pozitiei “alte cheltuieli 
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023” – cap. 61.02 “Ordine publica si siguranta 
nationala”

TOTAL = 37,500.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.19 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 20 – LISTA pozitiei “alte cheltuieli 
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023” – cap. 65 “invatamant”

TOTAL = 1,128,540.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.20 și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 5 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,  
Modrigală Constanța Claudia), dl si dnele consilier Curea Gina Georgeta, Stefan Florin si Stancu 
Iuliana nu au participat la vot.

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 21 – LISTA pozitiei “alte cheltuieli 
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023” – cap. 67 “cultura, recreere si religie”

TOTAL= 333,410.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.21 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 22 –LISTA pozitiei “alte cheltuieli 
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023” – cap. 68 “asigurari si asistenta sociala”

TOTAL = 60,000.00



Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.22 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 23 –LISTA pozitiei “alte cheltuieli 
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2023” – cap. 70.02 “Servicii si dezvoltare 
publica”

TOTAL = 3,975,690.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.23 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 24 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului creditelor interne si externe pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

-SURSA DE FINANTARE- TOTAL = 2,286.38
-Sume aferente creditelor interne = 1,700.00
-Sume afrente imprumuturilor contractate conform OUG nr. 46/2015 pentru finantarea 

cheltuielilor de dezvoltare = 586.38
-TOTAL CHELTUIELI = 2,286.38
-cap. Locuinte, servicii si dezvoltare publica – din total capitol – Alte servicii in domeniile 

locuintelor, serviciilor si dezvoltarii = 585.98
-cap. Transporturi – din total capitol – Transport in comun = 1,700.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr.24 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta preinta anexa nr. 25 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului creditelor interne si externe pe anul 2023 si estimari pentu anii 2024-2026 – cap. 70.07 
“locuinte, servicii si dezvoltare publica”:

-TOTAL CHELTUIELI = 586.38
-TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020= 83.58
-TITLUL XIX Rambursari de credinte = 802.80
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 25 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 26 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului creditelor interne si externe pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – cap. 84.07 
“transportui”:

-TOTAL CHELTUIELI = 1,700.00
-Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020= 1,700.00



Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 26 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 27 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 
2023 si estimari pentru anii 2024-2026:

-TOTAL VENITURI = 12,137.19
-cap. Venituri din proprietate = 102.45
-cap. Venituri din prestari de servicii si alte activitati = 1,606.05
-cap. Diverse venituri = 105.00
-cap. Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local = -11.00
-cap. Subventii de la alte administratii = 10,323.69
-TOTAL CHELTUIELI = 12,289.58
-cap. Invatamant = 1,669.58
-cap. Cultura, recreere si religie = 9,203.26
-cap. Transporturi = 1,416.43
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 27 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 28 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 
2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – Sectiunea de functionare :

-VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE = 12,126.19
-subcapitolul venituri din concesiuni si inchirieri = 102.45
-subcapitolul taxe si alte venituri in invatamant = 160.80
-subcapitolulvenituri din prestari de servicii = 296.00
-subcapitolul contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine = 1,119.25
-subcapitolul venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari cultural, artistice si 

sportive = 1.00
-subcapitolul alte venituri din prestari de servicii si alte activitati = 29.00
-subcapitolul alte venituri = 105.00
-subcapitolul subentii pentru institutii publice = 10,323.69
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE = 12,278.58
-INVATAMANT – din total capitol – Invatamant prescolar = 827.38, Invatamant secundar 

= 757.51, Invatamant postliceal = 74.00
-CULTURA, RECREERE, RELIGIE – din total capitol – Sport = 9,203.26
-TRANSPORTURI – din total capitol – Alte cheltuieli in domeniul transporturilor = 

1,416.43



Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 28 și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 5 
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, , 
Modrigală Constanța Claudia), dl si d-nele consilier Stefan Florin, Stancu Iuliana si Curea Gina 
Georgeta nu au participat la vot.

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 29 – SITUATIA privnid aprobarea 
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 
2023 si estimari pentru anii 2024-2026 – sectiunea de dezvoltare:

-VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 11.00
-CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 11.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 29 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 30 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 si estimari 
pentru anii 2024-2026 – cap. 65.10 “invatamant”:

-TOTAL CHELTUIELI – 1,669.89
-TITLUL I Cheltuieli de personal = 20.00
-TITLUL II Bunuri si servicii = 1,638.89
-TITLUL XV Active nefinanciare = 11.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 30 și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 5 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Modrigală Constanța Claudia), dl si d-nele consilier Stefan Florin, Stancu Iuliana si Curea Gina 
Georgeta nu au participat la vot.

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 31 – SITUATIA privind aprobarea 
bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 si estimari 
pentru anii 2024-2026 – cap. 67.10 “cultura, recreere si religie”:

-TOTAL CHELTUIELI  = 9,203.26
-TITLUL I Cheltuieli de personal = 845.26
-TITLUL II Bunuri si servicii = 8,258.00
-art. Bunuri si servicii = 479.40
-art. Hrana pentru oameni = 1,300.00
-art. Medicamente si materiale sanitare = 18.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 143.00
-art. Deplasari, detasari, transferuri = 83.00
-art. Pregatirie profesionala = 2.00
-art. Protectia muncii = 60.00
-art. Alte cheltuieli = 6,272.60
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 31 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).



In continuare dl presedinte de sdinta prezinta anexa nr. 32 – SITUATIA privind aprobarea 
buetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 si estimari 
pentru anii 2024-2026 – cap. 84.10 “transporturi”:

-TOTAL CHELTUIELI = 1,416.43
-TITLUL I Cheltuieli de personal = 864.95
-TITLUL II Bunuri si servicii = 554.48
-art. Bunuri si servicii = 397.03
-art. Reparatii curente = 2.50
-art. Medicamente si materiale sanitare = 0.20
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 2.20
-art. Deplasari, detasari, transferuri= 0.10
-art. Alte cheltuieli = 149.25
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 32 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 33 – Numarul de personal si fondul 
salariilor de baza pentru anul 2022:

- Municipiul Alexandaria – 167 =10.913,35
- Directia de evident a persoanei -17 = 1.023,04
- Directia Politia Locala – 49= 2.498,65
- Directia de asistenta sociala – 334= 23.286,42
- Serviciul Administratia Domeniului Public – 185 = 9.556,68
- Clubul Sportiv Municipal – 13 = 754, 00
- Serviciul comunitar de transport public local – 15 = 750.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa  nr. 33 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 

“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
bugetului general al Municipiului Alexandria pe anul 2023, il supune la vot in forma prezentata 
si se aproba cu  10 voturi “pentru” și 5 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu 
Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor și Modrigală Constanța Claudia), dl si d-nele consilier 
Stefan Florin, Stancu Iuliana si Curea Gina Georgeta nu au participat la vot.

Dl primar Victor Dragusin spune ca in cadrul bugetului municipiului Alexandria, in fondul 
de rezerva au fost trecute 500 mii lei, reprezentand investitii care pot fi finantate la initiative 
cetateneasca, considerand ca acest aspect va aduce doar lucruri positive pentru cetatenii care 
locuiesc in acelasi cartier, sau grupuri socio-profesionale. Tot dl primar spune ca in sedinta 
urmatoare va prezenta un regulament in acest sens si va incepe sa faca publicitate pe acest 
subiect, astfel in cadrul sedintelor ulterioare sa fie prezentate si selectate proiecte in acest sens, 
precizand ca activitatea birocratica va fi efectuata de aparatul de specialitate.



x
x x

In continuare, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR 
S.R.L. Alexandria pentru anul 2023, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba de ce nu au fost prevazute investitii in acest 
buget, precizand ca veniturile si cheltuielile s-au marit.

Dl doctor Gaina Rodica, director al Serviciului Sanitar Veterianar spune ca s-au marit 
cheltuielile pentru ca s-au marit preturile la toate utilitatile, in mod special la medicamente si la 
alimentatia cainilor fara stapan, iar in ceea ce priveste investitiile, banii incasati au fost prevazuti 
pentru salarizarea personalului si pentru aprovizionara cu terte materiale necesare. Tot dl doctor 
spune ca in anul precedent, au fost adaugate, pe laga cele 98 de locuri de cazare inca 20, 
precizand ca acestea au fost realizate prin forte proprii, precizand ca daca acestea ar fi fost 
realizate printr-un constructor ar fi costat foarte mult, informand ca spatiul nu mai permite 
realizarea unor noi locuri de cazare.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel multumeste pentru raspuns, precizand ca acesta vine 
in completarea solicitarii privind marirea bugetului serviciului sanitar veterinar, propunere care 
nu a fost aprobata de colegii PSD, considerand ca serviciul avea nevoie de marirea bugetului 
pentru investitii.

Nemaifiind si alte discutii, dl președinte de ședință prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata, și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, 
Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

x
x x

La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de 
hotarare cu privire privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC 
INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. peanul 2023, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba directorul societatii daca a facut demersuri 
pentru rezilierea contractului de arenda.

Dl secretar general Alexandrul Razvan Ceciu spune ca este reziliat contractul la care se 
face referire.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca au fost facute demersuri pentru 
recuperarea prejudiciului produs de colegii din primarie, considerand ca primaria a incheiat un 
contract de arenda fara acordul Consiliului local.



Dl director Neacsu Ionut spune ca au fost verificat de toate organelle abilitate si s-a 
constatat ca nu sunt problem in acest sens. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in buget sunt prevazute pentru un angajat, 
desi nu se justifica sumele pentru nici un angajat.

Dl director Neacsu Ionut spune ca a raspuns la toate intrebarile la sedintele pe comisii.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca trebuie sa auda si cetatenii aceste lucruri.
Dl director Neacsu Ionut spune ca societatea are un singur angajat.
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier a lasat sute de oameni pe drumuri.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba cate locuri de munca a creat dl primar.
Dl primar Victor Dragusin spune ca a creat foarte multe locuri de munca, pe care le-a si 

pastrat.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel propune diminuarea bugetului la SC Parc Industrial 

SRL, la cheltuielile cu personal, cu 100 mii lei.
Dl director Neacsu Ionut intreaba daca dl consilier doreste sa fie concediat singurul 

angajat al societatii.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel raspunde afirmativ, considerand ca societatea nu a 

avut activitate.
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier, si este respins, 

obtinand 11  “abtineri” și 7 voturi “pentru” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu 
Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan 
Florin)

Nemaifiind și alte dicuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre,il supune 
la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, 
Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si 
Stefan Florin).

x
x x

In continuare, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la 
modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului
comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului 
Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 
66/31.03.2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii și se aprobă cu 11 voturi 
“pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 
Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

x
x x



La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere 
străzi și clădiri publice pentru anul 2023 înMunicipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre,il 
supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța 
Claudia si Stefan Florin).

x
x x

In continuare, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la 
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare 
SRL pe anul 2023, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel  spune ca pe anul precedent societatea a avut o 
executie bugetara de 86%,  dar in acest moment se propune o crestere bugetaa de 37%, plus 
diferenta anterioara sunt aproape 50% si intreaba cine pote sa explice aceasta proiectie 
ultrarealista.

Dl. Carlan Ion, director al ASCE, spune ca salariul minim din constructii s-a majorat cu 
1000 lei/angajat, automat crescand si celelalte salarii.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in acest caz este vorba de cheltuieli si nu de 
venituri.

Dl director spune ca veniturile trebuie sa acopere cheltuielile.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca asa a fost realizat bugetul, respectiv 

pornind de la cheltuieli, considerand aceasta metoda a fi inversa decat cea fireasca.
Dl director al ASCE intreaba daca conteaza ordinea.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca proiectia de venituri este raportata la 

cheltuieli, in conditiile in care a fost o executie bugetara de 86%.
Dl director al ASCE intreaba ce este in neregula in acest sens.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune acest lucru nu respecta principiul prudentei in 

contabilitate.
Dl primar Victor Dragusin informeaza ca bugetul poate fi oricand modificat, iar conform 

Hotararii de Guvern, municipiului Alexandria i-au fost alocate 43 milioane lei pentru proiectul 
Anghel Saligny, automat acet lucru va implica angajari si cresteri de venituri, precizand faptul ca 
aceste lucrari vor fi date pentru a fi puse in practiva de ASCE, acest lucru implicand modificari 
de buget. Tot dl primar spune ca dl director al ASCE este un foarte bun tehnician si mai putin 
bun in ceea ce priveste oferirea explicatiilor, dar asigura asupra faptului ca bugetul societatii este 
unul consolidat.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste sa remarce lipsa investitiilor in 
cadrul acestei societati.



Dl director al ASCE spune ca a pus la dispozitie toate informatiile d-lui consilier.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba de ce sunt atat  de putin investitii.
Dl director al ASCE spune ca pentru investitii trebuie sa aiba si bani la dispozitiel
Dl consileir Bulumac Florin Gabriel spune ca dl director al ASCE nu se pricepe.
Dl primar Victor Dragusin spune ca tarifele ASCE-ului sunt  tarife aprobate de Consiliul 

local, iar orice crestere a investiilor vor duce la cresterea tarifelor, astfel tarifele practicate de 
ASCE, societate a Consiliului local, ar putea fi mai mari decat cele de pe piata competitionala, 
iar acest aspect nu ar fi benefic pentru bugetul local. Tot dl primar considera ca aceasta societate 
este una de baza a municipiului, precizand ca jumatate din profitul acestei societati ramane in 
bugetul societatii si poate fi folosit doar pentru investitii, iar cealalta jumatate revine redeventa 
catre Consiliul local, precizand ca la incheierea acestui exercitiu financiar doreste sa propuna ca 
aceasta redeventa sa ramana in in bugetul societatii, pentru investitii.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca se bucura de faptul ca dl primar intelege 
importanta dezvoltarii unei societati comerciale, dar pentru investitiile propuse este nevoie de 
echipamente de ultima generatie si poate il ajuta pe dl director in acest sens.

Dl primar Victor Dragusin spune ca stie cum trebuie condusa o societate comerciala, 
precizand ca timp de cinci ani de zile a fost consilierul presedintelui consiliului de administratie 
german de la Electrotel, consilier tehnic si economic, informand ca facea bugete si in sitem 
international.

Nemaifiind si alte discutii, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre,il 
supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța 
Claudia si Stefan Florin).

x
x x

La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Publice 
Alexandria SRL peanul 2023, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca a vorbit cu dl director, si fata de anul 
precedent, la capitolul investitii, a fost suparat ca au fost prinsi doar 370 mii lei. Tot dl consilier 
da exemplul Cimitirul din Alexandria, considerand ca aleile sunt intr-o stare proasta, iar o 
societate care este profitabila si nu are bani prevazuti pentru investitii ridica un semn de 
intrebare.

Dl primar Victor Dragusin spune ca in toate exista o randuiala, precizand ca au fost 
efectuate investitii, cum ar fi aductiunea de apa, iluminatul public, problema vegetatiei spontane, 
urmand a fi rezolvata si problema aleilor, precizand ca daca s-ar efectua toate investiile in acelasi 
timp ar presupune cresterea taxelor, care nu au crescut de noua ani.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste ca la rectificarea bugetara sa fie 
alocata o suma mai mare pentru dezvoltare.



Nemaifiind si alte discutii, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre,il 
supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța 
Claudia si Stefan Florin).

x
x x

In continuare , dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL Alexandria 
pentru anul 2023, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 
președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre,il supune la vot și se aprobă cu 11 voturi 
“pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 
Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan Florin).

x
x x

La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL Alexandria pe anul 2023, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel precizeaza ca a spus inca din prima sedinta ca 
aceasta societate trebuie inchisa, considerand ca are pierderi mari, iar managementul nu se 
implica si are o imagine publica deplorabila si majoritatea cetatenilor sunt nemultumiti de 
calitatea serviciilor oferite. Tot dl consilier spune ca aceasta societate are datorii destul de mari la 
bugetul de stat, iar pretul serviciilor sunt foarte mari. Deasemenea dl consilier spune ca a 
observat lipsa de fonduri pentru investitii.

Dl Iotu Lucian, director al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, intreaba la ce fel 
de investitii face referire dl consilier. Tot dl director spune ca nu crede ca parerea d-lui consilier 
asupra activitatii societatii este una avizata. Dl director prezinta activitatea societatii pe parcursul 
anului 2022, precizand ca aceasta societate are cel mai mic tarif de administrare din Romania.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca imaginea publica nu este una buna si 
cetatenii sunt nemultumiti.

Dl Iotu Lucian spune ca nu il intereseaza de imaginea publica pe care doi sau trei cetateni
o propaga, cetateni care au si anumite legaturi cu presa locala.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune nu stie despre ce vorbeste dl director.
Dl Iotu Lucian spune ca dl consilier stie exact despre ce este vorba, respectiv d-na 

Nedelcuta care a distrus o asociatie de proprietari de 128 de apartamente, iar scarile respective au 
nevoie de interventie pe partea de canalizare si apa, de o valoare foarte mare. Tot dl director 
spune ca pentru asociatia respectiva s-au cheltuit foarte multi bani, iar acum societatea va trebui 



sa dea in judecata acea asociatie nefunctionala si se va vedea cine va raspunde pentru aceasta 
situatie. Deasemenea dl director spune ca datoria cetatenilor fata de societate este de 14 miliarde. 
Tot dl director precizeaza ca datoria la bugetul de stat este datoria cetatenilor fata de societate.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca cetatenii nu platesc pentru ca nu sunt 
multumiti de serviciile oferite.

Dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl consilier sa termine cu discutiile politice, 
precizand ca nu ar trebui sa vorbeasca de administrare avand in vedere proprietatile d-lui 
consilier, respectiv un schelet metalic pe str 1 Decembrie, sau locatiile de pe str Ciocan care au 
ajuns ruine.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca dl primar vorbeste in necunostinta de 
cauza, precizand ca nu are nici o legatura cu scheletul metalic de pe str 1 Decembrie.

Dl primar Victor Dragusin spune ca la vremea respectiva dl consilier a venit cu intentia 
de a construi acolo o spalatorie auto.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu a fost la dl primar.
Dl Iotu Lucian il intreaba pe dl consilier daca mai are vre-o remarca vizavi de proiectul 

prezentat.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este nerealist si este facut praf.
Dl presedinte de sedinta Augustin Ioan spune ca aceasta este abordarea d-lui consilier in 

fiecare an referitor la proiectele de buget.
Nemaifiind si alte discutii, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre,il 

supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța
Claudia si Stefan Florin).

x
x x

In continuare , dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la 
aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca are mai multe precizari de facut. Tot dl 
consilier spune ca fisele care sunt prezentate nu au o ordine, nici macar alfabetica, astfel nu pot fi 
identificate. Deasemenea dl consilier spune ca plansele cu tronsoane de strada nu sunt delimitate 
de strazile cu care se invecineaza si nu pot fi identificate. Tot dl consilier spune ca majoritatea 
terenurilor incluse in acest proiect sunt neamenajate, respectiv 49%, si intreaba daca se cunosc 
administratorii spatiilor verzi neamenajate.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune ca administratorii spatiilor verzi sunt 
entitati publice, mai putin proprietatile private. Tot dl secretar general spune ca tot ce are caracter 
public al statului sau al UAT-ului, aflat in intravilanul municipiului, trebuie sa fie cuprins in 
Registrul spatiilor verzi.



Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca sunt incluse in registru dar nu au parametrii 
unui spatiu verde si intreaba cum se poate interveni unde spatiul este neamenajat, atata timp cat 
primaria nu are dreptul de administrare.

Dl primar Victor Dragusin spune ca este foarte simplu de rezolvat acest aspect, prin 
neemiterea autorizatiilor de constructie pe spatiul verde.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel face referire la calea ferata, care a fost inclusa, dar 
nu exista nici un spatiu verde de-a lungul acesteia si intreaba cum se poate interveni ca 
Ministerul Transporturilor sa impadureasca zona respectiva.

Dl primar Victor Dragusin spune ca zona respectiva este de protectie.
Dl presedinte de sedinta Augustin Ioan spune ca este vorba de spatii verzi de pe raza 

UAT-ului, care trebuiesc cuprinse in registru, indiferent de entitatea care le administreaza.
Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca legea care reglementeaza 

inventarul spatiilor verzi, cat si normele metodologice, prevede includerea zonelor de protectie.
Dl consilier Vecu Mihai spune ca legea prevede includerea acestora, dar tot legea 

respectiva spune ca spatiile respective reprezinta culoare de protectie pentru infrastructura 
tehnica respectiv plantatii realizate in lungul cailor de circulatie sau in jurul unor instalatii cu 
grad ridicat de poluare , considerand ca in aceasta situatie se vorbește de plantatii si nu terenuri.

Dl primar Victor Dragusin spune ca exista o solicitare din partea CFR-ului pentru 
realizarea unui proiect comun, prin care vor sa planteze pomi de-a lungul caii ferate.

Dl consilier Vecu Mihai spune ca in lege se precizeaza ca Registrul se poate modifica de 
cate ori este nevoie, si intreaba de ce trebuie aprobat in acest moment un registru care nu este 
corect, cu premiza ca se vor planta pomi.

Dl primar Victor Dragusin spune ca au existat  cazuri cand CFR-ul a abuzat prin 
inchirierea de terenuri in aproprierea caii ferate, iar la vremea respectiva UAT-ul a cerut 
reducerea dreptului lor de proprietate, lucru neaceptat, fapt care dus la un proces care din pacate 
s-a pierdut. Tot dl primar spune ca nu este un lucru rau ca partea de-a lungul caii ferate, care va 
urma sa fie amenajata, sa fie inclusa in registrul spatiilor verzi.

Dl consilier Vecu Mihai spune ca nu este rau sa fie prinse si terenuri ca terenuri 
neamenajate, care pe viitor vor fi amenajate, sa fie prinse in registru, dar din registrul prezentat 
exista o suprafata foarte mare in aceasta situatie, care reprezinta 10% din total spatiului verde. 
Tot dl consilier spune ca mai sunt prinse terenurile administrate de Apele Romane Arges Vedea,  
8,6 hectare, precum si terenuri administrate de Ocolul Silvic Alexandria, 5 hectare, iar adunand 
toate acestea se ajunge aproate de totalul spatiului verde al registrului. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba unde s-a gresit si daca dl consilier doreste diminuarea 
spatiului verde.

Dl consilier Vecu Mihai intreaba cum au fost spatiile mentionate anterior in acest 
inventar.

Dl primar Victo Dragusin spune ca au fost incluse pentru a proteja.
Dl consilier Vecu Mihai spune ca este o greseala in ideea ca se prezinta o situatie 

cetatenilor, ori UAT-ul nu are acest spatiu verde.



Dl primar Victor Dragusin considera ca registrul a fost intocmit corect, iar procentul 
spatiului verde a crescut urmare a ultimelor date ale recensamantului populatiei.

Dl consilier Vecu Mihai intreaba cum au ajuns terenuri administrate de Ocolul Silvic 
Alexandria, avand categoria de folosinta padure, ca si spatii verzi. Tot dl consilier precizeaza ca 
terenul respectiv in registru apare cu o suprafata, iar in datele institutiei cu o alta suprafata. 
Deasemenea dl consilier spune ca in registrul mai este prinsa o padure din spatele spitalului. Tot 
dl consilier considera ca acest registrul nu este elaborat corect.

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta este parerea d-lui consilier.
Reprezentantul societatii care a realizat Registrul spune ca prin contractul incheiat cu 

UAT Alexandria exista un an de mentenanta prin care orice probleme pot fi rezolvate urmare a 
solicitarilor si masuratorilor.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca documentatia incarcata pe site-ul primariei 
nu a fost completa si nu sunt indentificati arborii. Tot dl consilier spune ca in elaborarea acestui 
registru nu au fost respectate prevederile legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea 
spatiilor verzi din intravilanul UAT-urilor, respectiv au fost incluse spatii betonate terenuri de 
sport betonate din Parcul Padurea Vedea, neavând vegetatie.

Reprezentantul societatii care a intocmit registrul spune ca este vorba de alei, iar acestea 
pot fi incluse inregistru.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu este vorba de alei, ci terenurile de sport.
Dl presedinte de sedinta Augustin Ioan spune ca se tin sedintele pe comisii degeaba, 

aceste aspecte trebuiau discutate si lamurite din cadrul sedintelor pe comisii.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel roaga sa nu ii fie ingradite drepturile ,considerand ca 

a cerut explicatii si nu ii pot fi puse la dispozitie. Tot dl consilier spune ca intr-o plansa se 
ocoleste piscina ilegala care se afla in parc, desi in cartea funciara apare suprafata impadurita, 
fiind suprapunere de carte funciara si intreaba ce demersuri s-au facut in acest sens.

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier doreste sa readuca aminte propriile 
descoperiri, informand ca au fost stabilite vecinatatile intre UAT Alexandria si Ocolul Silvic, iar 
in ceea ce priveste piscina amintita, proprietarul a fost amendat de trei ori si are termen de intrare 
in legalitate, care poate fi doar prin demolare, fapte ce vor fi constate de instanta de judecata. Tot 
dl primar spune ca inventarul terenurilor din Parc Padurea Vedea a fost finalizat dupa 
reclamatiile d-lui consilier. Deasemenea dl primar spune ca orice actiune a primarului trebuie sa 
respecte toti pasii legali si toate termenele prevazute de lege. Tot dl primar spune ca in ceea ce 
priveste registrul prezentat, daca apar greseli, acestea pot fi corectate, acest lucru fiind precizat si 
de legislatia in vigoare.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste sa ii fie puse la dispozite, pana la 
urmatoarea sedinta, referatul intocmit de comisia de specialitate, numita prin dispozitia d-lui 
primar, pentru verificarea acestui registru al spatiilor verzi.

Dl primar Victor Dragusin spune ca PNL-ul este partidul anti-verde.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca este partidul anti-minciuna.
Dl primar Victor Dragusin spune ca PNL  este partidul plin de minciuna si de penali.



Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca i-ar fi rusine sa vorbească in locul d-lui 
prmar.

Nemaifiind si alte discutii, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre,il 
supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța
Claudia si Stefan Florin).

x
x x

La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Municipiului Alexandria pe anul 2023 pentru activități nonprofit de interes 
general, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl președinte de 
ședință prezintă proiectul de hotărâre,il supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare , dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la 

, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre,il supune la vot și se 
aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu 
Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana, Modrigală Constanța Claudia si Stefan 
Florin).

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,          

Augustin Ioan Alexandru Răzvan Ceciu
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PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului 
Alexandria din 30.01.2023

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primăria municipiului  Alexandria,  am  

procedat  astăzi      .02.2022, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.01.2022,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,                                               
Plosceanu Cristrian


