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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 16 martie 2020, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 15 (cincisprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, fiind absenti nemotivati d-nii. consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Epure Haralambie, 
Grigore Nicusor, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala Constanta Claudia.

D-na presedinte de sedinta Curea Gina Georgeta arata ca 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
inlocuitorul Secretarului General al municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na. Chesnoiu 
Postumia si secretariatul tehnic.

D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 27
februarie 2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Gina Georgeta, da cuvantul d-lui. primar 
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 555 din 12 martie 2020 si prin adresa Secretarului General 
al Municipiului Alexandria nr. 6511 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
urmatoarea ordine de zi:

- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 
2020;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Stan Florian 
Stefan, Cetatean de onoare al municipiului Alexandria, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare 
ingrijirii personale;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru “LOTIZARE 
TEREN SITUAT PE STR. HORIA CLOSCA SI CRISAN, NR. 162-LOT2 SI REGLEMENTARE ZONA”, 
municipiul Alexandria, jud. Teleorman;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte de sprijin in municipiul Alexandria si repartizarea acestora;

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita 
prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr. 19, situata in blocul S4, sc. A, str. Dunarii, ramasa disponibila in 
municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la fazele D.T.A.C. si 
P.T. si aprobarea contributiei Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii 
“Modernizare si reabilitare cladire Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu”, din Municipiul Alexandria;

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

hotarare : 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic 
Mircea Scarlat”, in Municipiul Alexandria;

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere si concesiune 
care vor expira in perioada declarata ca stare de urgenta;



2

Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta supune la 
vot proiectul ordinii de zi si se aproba cu unanimitate de voturi.

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.

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul 
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piete si Targuri 
Alexandria SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, d-na presedinte 
de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi 
“pentru” si 2 voturi “impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor si Florea Laurentiu).

x
x x

De asemenena, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Stan Florian Stefan, Cetatean de onoare al 
municipiului Alexandria, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare ingrijirii personale, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru “LOTIZARE TEREN SITUAT PE STR. HORIA 
CLOSCA SI CRISAN, NR. 162-LOT2 SI REGLEMENTARE ZONA”, municipiul Alexandria, jud. 
Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, d-na presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

De asemenena, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte de sprijin in municipiul 
Alexandria si repartizarea acestora, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
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D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 
urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret 
si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii care sa-si exercite 
atributiile pe intreaga durata a sedintei.

Dl consilier Florea Voicila propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Doncea 
Bogdan Alin Georgeta, Potbaniceanu Marian Liviu si Florea Laurentiu.

Nemaifiind si alte propuneri d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 
aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 
totalul de 15 voturi valabil exprimate, s-au numarat 15 de voturi „pentru” .

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret.

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru 
Locuinte nr. 19, situata in blocul S4, sc. A, str. Dunarii, ramasa disponibila in municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual 
cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret.

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 
distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 
totalul de 15 voturi valabil exprimate, s-au numarat 15 voturi „pentru”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret.

x
x x

De asemenena, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice la fazele D.T.A.C. si P.T. si aprobarea contributiei 
Municipiului Alexandria pentru realizarea obiectivului de investitii “Modernizare si reabilitare cladire 
Scoala gimnaziala Alexandru Colfescu”, din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si deoarece nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x
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In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat”, in Municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, d-na presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

De asemenena, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere si concesiune care vor expira in perioada declarata ca 
stare de urgenta, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, d-na presedinte 
de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi.

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                  SECRETAR GENERAL,
Consilier,          

Curea Gina Georgeta Alexandru Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA
Nr. 7168 din 20.03.2020

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 16.03.2020

Subsemnatii Plosceanu Cristian si Stoica Aurica, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 20.03.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din 16.03.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU, CONSILIER,

Plosceanu Cristian Stoica Aurica


