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PROCES VERBAL 
privind dezbaterea publică a proiectelor de hotarare cu privire la modificarea si completarea 

Anexei la HCL nr. 224/17.08.2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala si 
modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 225/17.08.2017 privind aprobarea Planului de 

Mobilitate Urbana.  
 
 

 Încheiat azi 04.09.2017 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, in Sala de şedinţe a 
Consiliului local. 
 Dezbaterea publică s-a desfăşurat la iniţiativa Primariei municipiului Alexandria, în acest sens 
fiind publicat anunţul nr. 22797/25.08.2017 în care au fost cuprinse data, ora şi locul de desfăşurare a 
acesteia, în ziarul local „Teleormanul”, pe site-ul Primariei municipiului Alexandria şi a fost afişat la 
sediul instituţiei. 
 Proiectele de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 
224/17.08.2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala si modificarea si completarea 
Anexei la HCL nr. 225/17.08.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana au fost afişate la 
sediul instituţiei, pe site-ul instituţiei şi în ziarul local „Teleormanul”. 
 La această dezbatere au participat: dl viceprimar al municipiului Alexandria, dl Anghel Gica, 
din partea Primariei municipiului Alexandria, d-na Cioaca Alina si d-na Pirjolea Claudia din partea 
Directiei Tehnic Investitii si dl Plosceanu Cristian inspector in cadrul Directiei Administratie Publica 
Locala, care a reprezentat secretariatul tehnic si 25 participanti din partea societatii civile. 
 Dezbaterea a fost deschisă de d-na Pirjolea Claudia care a prezentat proiectele de hotarare cu 
privire, precizând că acesta a fost adus la cunoştinţă publică prin mijloacele de informare în masă. 
Totodată precizează că această dezbatere publică are drept scop preluarea observaţiilor participanţilor 
în vederea îmbunătăţirii proiectului, astfel incat sa fie  acoperite toate necesităţile urbei. 
             Dl Cioaba Petre, reprezentant al societatii civile spune ca ar fi bine daca s-ar achizitiona si 
utiliza autobuze electrice sau hibride. 
 Dl viceprimar Anghel Gica spune ca acesta este un obiectiv prinvipal pentru dezvoltare. 
 Tot dl viceprimar Anghel Gica spune ca una dintre investitiile prioritare in acest moment il 
reprezinta obtinerea autorizatiei pentru securitatea la incendii pentru unitatile de invatamant si pentru 
institutiile publice. 
 Dl Asadurian, reprezentant al societatii civile spune ca o mare problema in municipiu il 
reprezinta locurile de parcare. 
 D-na Pirjolea Claudia spune ca urmeaza sa fie elaborata o strategie privind locurile de parcare, 
care va fi supusa consultarii publice si de asemenea exista un obiectiv de investitii privind infiintarea 
unei parcari supraterane. 
 Dl Cioaba Petre, reprezentant al societatii civile, spune ca daca se va rezolva problema cu artera 
pietonala si a pietei centrale, se va degaja circulatia si se va ameliora problema cu locurile de parcare. 
 Dl Turlea, reprezentant al societatii civile, spune ca trebuie rezolvata si problema cu masinile 
abandonate. 
 Dl viceprimar Anghel Gica spune ca va fi supus aprobarii un proiect de hotarare cu privire la 
ridicarea si depozitarea masinilor parcate ilegal sau abandonate in municipiu, proiect de hotarare ce a 
fost supus consultarii publice. 



 Tot dl Turlea spune ca ar fi bine daca s-ar rezolva problema cu iluminatul public in zona 
pietonala. 
 D-na Pirjolea Claudia spune ca aceasta situatie va fi remediata, precum si sistemul canalizare si 
a spatiilor verzi. 
 Nemaifiind si alte discutii, dezbaterea publica s-a incheiat. 
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal. 
 
 

 
 

VICEPRIMAR, 
Anghel Gica 

 
 
 
 
 
 

 
DIRECTIA TEHNIC INVESTITII, 
               Cioaca Alina 
 
            Pirjolea Claudia 
 
                                                                 

                                                              
Secretariatul tehnic,                                                                                     
Plosceanu Cristian 

 


