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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 17 august 2020, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel si Grigore Nicusor. 

 Dl presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos 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 dl presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, inlocuitorul 

primarului si Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Augustin Ioan si dl. Alexandru Razvan 

Ceciu si secretariatul tehnic. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 29 iulie 

2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, d-l presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. Vice-primar 

Augustin Ioan, cel care, prin dispozitia nr. 1242 din 11 august 2020 si prin adresa Secretarului General 

al Municipiului Alexandria nr. 17291 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind 

aprobarea organigramei, statul de funcții și numarul de personal al Aparatului de Specialitate al 

Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locala și Direcția de Evidență a Persoanelor 

Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 

2020. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 

30.06.2020. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, 

cetățenilor municipiului Alexandria care participă la alegerile locale din 27.09.2020. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea mutării activității didactice din sediul Grădiniței cu 

Program Normal nr. 2 din str. Ion Creangă, nr. 79 la sediul Grădiniței cu Program Normal nr. 3 din str. 

Mihăiță Filipescu, nr. 15 din municipiul Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Cupa 

pensionarilor la pescuit” 2020. 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria în 

Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului și 

Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico- edilitare realizate pe teren aparținând 

domeniului public al municipiului Alexandria și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, 

străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/ aleilor, etc, terenurilor de sport precum 

și spațiilor verzi ( definite potrivit LEGII nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (**republicată**)(*actualizată*) 

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*). 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de actualizare a listei de proiecte 

propuse, cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 (2023)  a Municipiului Alexandria, 

aprobată prin HCL nr. 279 din 10.10.2017. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor de investiții ce vor alcătui un coridor 

de mobilitate integrat, considerat strategic la nivelul Municipiului Alexandria, conform direcțiilor de 

acțiune cuprinse în Planul de mobilitate urbană durabilă pentru perioada 2014-2020, aprobat prin HCL 

nr. 280 din 10.10.2017. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la 

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ, în vederea realizării obiectivului 

de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în  Municipiul Alexandria”. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1, poziția  8 și a anexei nr. 2 poziția 8 

la H.C.L.nr.  83/28.03.2013, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local 

a unor terenuri din municipiul Alexandria și poziția 87, anexă la H.C.L. nr. 128/29.04.2013, privind 

stabilirea și   reactualizarea   elementelor   de   identificare   ale   unor   bunuri   imobile   componente   

ale sistemelor publice de alimentare cu apă și energie termică aparținând domeniului public al 

municipiului Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui bun imobil Sală de 

Culturism, aparținând domeniului privat de interes local  al municipiului Alexandria, cu numărul 

cadastral  25642, situat în str. Dunării, 49A, cvartal 79. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 74/27.02.2020, privind predarea către 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții 

C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 

“Construire bază sportivă TIP 1, Șos. Turnu Măgurele, municipiul Alexandria, Baza Sportivă PECO, 

județul Teleorman. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui imobil aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31379, situat în str. 

Dunării, zona bl. 800. 

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unor construcții din cadrul imobilului-Liceul 

Tehnologic Nicolae Bălcescu, din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a acestora. 

 -Petitii si interpelari;  

 De asemenea, dl primar solicita retragerea de pe proiectul ordinii de zi a urmatorului proiect de 

hotarare: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea mutării activității didactice din sediul Grădiniței cu 

Program Normal nr. 2 din str. Ion Creangă, nr. 79 la sediul Grădiniței cu Program Normal nr. 3 din str. 

Mihăiță Filipescu, nr. 15 din municipiul Alexandria. 

 si introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte: 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea mutării activității didactice din sediul Școlii 

Gimnaziale nr. 6, str. 1 Mai, nr. 107, la sediul Școlii Gimnaziale “Alexandru Colfescu”, str. Dunării, nr. 

292, din municipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 

construite prin Agenția Naționala pentru locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să 

primească locuințe sociale din municipiul Alexandria în anul 2021. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite sa 

primească locuințe din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria în anul 2021. 

 Dl presedinte de sedinta precizeaza ca proiectele de hotarari au primit avize favorabile din 

partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 
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 Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, dl presedinte de sedinta 

supune la vot proiectul ordinii de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

 Dl 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 

hotarare cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 132/27.05.2020 privind aprobarea 

organigramei, statul de funcții și numarul de personal al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locala și Direcția de Evidență a Persoanelor Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu 18 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva” (dl consilier Dumitrascu Catalin 

Alexandru). 

 

x 

x  x 

 

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

bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu  13 voturi „pentru” si 6 

„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu 

Catalin Alexandru, Epure Haralambie si Modrigala Constanta Claudia). 

 

          x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2020, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 

voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin 

Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Epure Haralambie si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                    x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, cetățenilor municipiului 

Alexandria care participă la alegerile locale din 27.09.2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru intreaba de ce nu se asigura aceste materiale si in 

afara alegerilor. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca este in vigoare o Hotarare de Guvern 

pentru organizarea alegerilor prin care se precizeaza ca Guvernul asigura aceste materile mebrilor 

birourilor electorale, astfel municipalitatea trebuie sa asigure materialele de protectie pentru cetatenii 

care vor participa la vot. 

Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru intreaba cand se vor dezinfecta salile de vot. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca prin hotararea de guvern sediile sectiilor 

de votare vor trebui aerisite. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru”, 1 „abtinere” (dl consilier Dumitrascu Catalin 

Alexandru). 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Cupa pensionarilor la pescuit” 2020, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

x 

x  x 

 

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

reprezentantului Municipiului Alexandria în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Administrația 

Străzilor, Construcții Edilitare SRL, dupa care se trece la propuneri, discutii. 

Dl 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 Epure 

Haralambie, Preda Catalin Ionut si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Epure Haralambie, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 de voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” . 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

  

   x 

    x                 x 

 

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

completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

Regulamentului de eliberare a Acordului și Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico- 

edilitare realizate pe teren aparținând domeniului public al municipiului Alexandria și care afectează 

structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/ 
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aleilor, etc, terenurilor de sport precum și spațiilor verzi, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea propunerii de actualizare a listei de proiecte propuse, cuprinsă în Strategia de 

Dezvoltare Locală 2014-2020 (2023)  a Municipiului Alexandria, aprobată prin HCL nr. 279 din 

10.10.2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

propunerilor de investiții ce vor alcătui un coridor de mobilitate integrat, considerat strategic la nivelul 

Municipiului Alexandria, conform direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de mobilitate urbană 

durabilă pentru perioada 2014-2020, aprobat prin HCL nr. 280 din 10.10.2017, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din 

punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de 

județ, în vederea realizării obiectivului de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în  

Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la modificarea anexei nr. 1, poziția  8 și a anexei nr. 2 poziția 8 la H.C.L.nr.  83/28.03.2013, 

privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din 

municipiul Alexandria și poziția 87, anexă la H.C.L. nr. 128/29.04.2013, privind stabilirea și   

reactualizarea   elementelor   de   identificare   ale   unor   bunuri   imobile   componente   ale 

sistemelor publice de alimentare cu apă și energie termică aparținând domeniului public al municipiului 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la închirierea prin licitație publică a unui bun imobil Sală de Culturism, aparținând 

domeniului privat de interes local  al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral  25642, situat în 

str. Dunării, 49A, cvartal 79, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

H.C.L. nr. 74/27.02.2020, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire bază sportivă TIP 1, Șos. Turnu 

Măgurele, municipiul Alexandria, Baza Sportivă PECO, județul Teleorman, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi.  

   x 

    x                 x 

 

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

licitație publică a unui imobil aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 

cu numărul cadastral 31379, situat în str. Dunării, zona bl. 800, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 

de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

construcții din cadrul imobilului-Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, din domeniul public în domeniul 

privat de interes local al municipiului Alexandria, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 

valorificării a acestora, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi . 

 

   x 

    x                 x 

 

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

mutării activității didactice din sediul Școlii Gimnaziale nr. 6, str. 1 Mai, nr. 107, la sediul Școlii 

Gimnaziale “Alexandru Colfescu”, str. Dunării, nr. 292, din municipiul Alexandria, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Naționala pentru locuințe, 

rămase disponibile în municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl presedinte de sedinta informeaza ca a sosit in sala de sedinte dl consilier Grigore Nicusor si 

participa la lucrarile sedintei, astfel fiind un numar de 20 de consilieri prezenti. 

Dl 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. 

Dl 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. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Epure Haralambie, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”.  

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe sociale din municipiul Alexandria în 

anul 2021, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl 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. 

Dl 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. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Epure Haralambie, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”.  

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

listei de priorități cu persoanele îndreptățite sa primească locuințe din fondul locativ de stat al 

municipiului Alexandria în anul 2021, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl 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. 

Dl 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. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Epure Haralambie, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”.  

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

Dl presedinte de sedinta informeaza ca a intrat in sala si va participa la lucrarile sedintei dl 

primar Victor Dragusin. 
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                                                                      x 

x  x 

 

           In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 8328/11.08.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2020, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 8332/11.08.2020 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna septembrie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 8331/11.08.2020 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Tabelul nominal nr. 8329/11.08.2020 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna septembrie 

2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 8330/11.08.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna septembrie 2020, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

            -Referatul nr. 8496/14.08.2020 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui Sirbu Gigel. 

            Dl consilier Voicila Florea propune acordarea sumei de 7500 lei. 

            Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot acordarea sumei de 7500 lei 

si se aproba cu unanimitate de voturi. 

             -Referatul nr. 8386/12.08.2020 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Teican Florica. 

            Dl presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 1400 lei. 

            Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vor acordarea sumei de 1400 lei 

si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 16963/07.08.2020 al Directiei Patrimoniu privind preluarea de catre I.F. 

KISS KINGA a contractului nr. 18655/27.09.2011 incheiat intre MUNICIPIUL ALEXANDRIA si I.F. 

MOLNOS MARGIT, pentru inchirierea terenului cu suprafata de 24,00 mp. situat in Alexandria, str. 

Mihaita Filipescu (zona bloc K#), zona magazinului Crinul vechi – avand profil de activitate comert. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 16187/06.08.2020 al Directiei Patrimoniu privind preluarea de catre SC 

SALON BEAUTY SHARMANT SRL a contractului nr. 23498/29.09.2009 incheiat intre 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA si DINU ELENA MIHAELA, pentru inchirierea terenului cu suprafata 

de 12,00 mp. situat in Alexandria, str. Bucuresti, zona Scoala nr. 6 –avand profil de activitate comert. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 16316/05.08.2020 al Directiei Patrimoniu privind relocarea in zona 

Libertatii – Crinul Vechi a dozatorului de cafea ce face obiectul contractului nr. 9048/14.03.2016 

incheiat intre PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA si SC TWIN COFFEE INVEST SRL, ca 

urmare a inceperii lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere a Casei de Cultura. 
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 17213/12.08.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 23605/2013, zona bloc L14-L31, pozitia 9, de la Balauru Nicolae 

catre Voicu Dan. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 16823/12.08.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr. 5237/2007, zona bl. 216, pozitia 2, de la dl Visan Mircea, la dl Visan 

Marius Alexandru. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 17422/13.08.2020 al Directiei Patrimoniu privind preluarea de catre SC 

DANI & KEVIN SRL a contractului nr. 12575/08.08.2008 incheiat intre MUNICIPIUL 

ALEXANDRIA si SC AGROM FINANCE SRL pentru concesionarea unui teren in suprafata de 24 

mp. situat in Alexandria, str. Dunarii, zona bl. 1605. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot 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,                                            SECRETAR GENERAL, 

                                    Consilier,           

                             Petcu Marian Dragos                                                       Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 18145 din 20.08.2020 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 17.08.2020 

 

 

 

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

astazi 20.08.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  17.08.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


