JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 05 noiembrie 2021, orele 12,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, in
prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local.
D-na presedinte de sedinta Cobârlie Silvia arată că sunt intrunite prevederile art. 137, alin. (1)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei si declara sedinta legal constituita.
Tot d-na presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu si
secretariatul tehnic.
In continuare, d-na presedinte de sedinta, Cobârlie Silvia, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1769 din 02 noiembrie 2021 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 26634 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta
proiectul ordinii de zi de zi:
- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului
Alexandria în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de
director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.
-Petitii si interpelari;
Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de
htoarare:
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică clădiri C1 și C8 la Liceul Teoretic
Alexandru Ghica din Municipiul Alexandria”.
D-na presedinte de sedinta precizeaza ca proiectele de hotarari au primit avize favorabile din
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
D-na presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce
priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, sa declare acest lucru si sa nu
participe la votarea respectivului proiect.
D-na consilier Stancu Iuliana informeaza ca nu va participa la votarea proiectului ordinii de zi și
nici la votarea primului proiect de hotarare.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta
supune la vot proiectul ordinii de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba
cu 18 voturi “pentru”.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de
hotarare cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria în comisia de
evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri,

discutii.
Dl consilier Epure Haralambie spune că începând din această zi, în calitate de președinte PNL
Alexandria va fi și lider de grup al grupului de consilieri locali ai PNL alexandria și vizavi de acest
proiect de hotărâre dorește să facă un amendament, în sensul că numărul de reprezentanți propuși este
mic față de numărul de candidați înscriși la concurs și propune să se mărească numărul de reprezenanți
de la 3 la 9. Tot dl consilier spune că disponibilitatea a trei mebri este una scăzută față de numărul de
participanți la concurs.
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Dl primar Victor Drăgușin spune că din experința concursului pentru ocuparea funcțiilor de
directori din anul 2016, au fost desemnați tot trei reprezentanți, informând că mai sunt căteva criterii
care trebuiesc îndeplinite, precizeazând că din corespondența cu Inspectoratul Școlar, informațiile
transmise nu au fost foarte clare, informând că Inspectoratul nu a cerut un număr anume.
Dl consilier Epure Haralambie spune că există posibilitatea ca două unități de învățământ să
susțină concursul în aceeași zi, precizând că încaă nu a fost aprobat calendarul.
Dl primar Victor Drăgușin spune că Inspectoratul Școlar ar fi trebuit să informeze aceste
aspecte, sau ar trebui să țină cont de ceea ce hotărăște Consiliul local și îl întreabă pe dl consilier dacă
dânsul a fost informat în acest sens.
Dl consilier Epure Haralambie spune că lista privind candidații la acest concurs este publică pe
site-ul ISJ-ului.
D-na consilier Panagoreț Ioana spune că la prima vedere pare un număr mic dar perioada
concursurilor se întinde pe o perioadă destul de mare și efortul pentru persoanele desemnate nu este
unul mare, precizând că astfel reprezentanții desemnați pot face o evaluare corectă asupra candidaților.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui
consilier Epure Haralambie și este respins, obținând 11 „abțineri” si 7 voturi „ pentru” (d-nii. consilieri
Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Bulumac Florin Gabriel și
Modrigală Constanța Claudia).

D-na. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre are 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 hotărârile să fie luate prin vot secret și propune să se aleagă o
comisie de numare a voturilor formată din 3 membrii care să-și exercite atribuțiile pe întreaga durată a
ședinței.
D-na. președinte de ședință propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Chiran Florin
Valentin, Micu Catalin Mihai si Ștefan Florin, supune la vot propunerea facută și se aprobă cu
unanimitate de voturi. Tot d-na. președinte de ședință roagă secretariatul tehnic să distribuie buletinele
de vot și să se treacă la exercitarea votului secret.
D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte
rezultatul votului secret.
Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 11 de voturi „pentru” și 7 voturi “împotrivă”
D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.
x
x

x

In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termică
clădiri C1 și C8 la Liceul Teoretic Alexandru Ghica din Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Cobârlie Silvia

SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr.
din 26.10.2021
VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 19.10.2021

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primaria municipiului Alexandria, am procedat
astazi 26.10.2021, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

municipiului Alexandria din 19.10.2021, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,
Plosceanu Cristrian
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sedinta Consiliului local al

