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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 17 decembrie 2021, orele 11,30, în ședință ordinară a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în 
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absent dl. consilier Epure Haralambie.

D-na. președinte de ședințăCobârlie Silvia arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin. (1) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal constituită. 

Tot d-na. președinte de ședință informează că la lucrările ședinței participă, de drept, primarul
municipiului Alexandria și Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl.
Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.

D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 24
noiembrie 2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare, d-na. președinte de ședință, Cobârlie Silvia, dă cuvantul d-lui. primar, cel care, 
prin dispoziția nr. 2016 din 10 decembrie 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 31155 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al 
Municipiului Alexandria pe anul 2021 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 1975/08.12.2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu 
personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale în bugetul local al 
municipiului Alexandria pe anul 2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 
30.11.2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 
2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la acoperirea definitivă a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe 
anul 2021 din excedentul anului 2020.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 93/23.04.2021 privind 
aprobarea unor impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, 

transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice în municipiul Alexandria pentru anul 
fiscal 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de 
majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului 
Alexandria și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate în extravilanul 
municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de scutiri și reduceri în anul fiscal 2022 pentru 
contribuabilii persoane fizice și persoane juridice din municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea anulării creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei 
aflate în sold la data de 31 decembrie 2021.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor și a Contractului Cadru pentru închirierea 
sălilor din “Centrul Multifuncțional pentru Tineri” în Municipiul Alexandria.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Agenția Națională Antidrog în vederea 
susținerii și realizării în comun a unor acțiuni de educare și conștientizare.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 
lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare aprobat 
prin HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită a instalațiilor de distribuție publică, 
pe toată durata de viață a acestora rezultate din lucrarea “Extinderea rețelei electrice de distribuție 
medie tensiune și joasă tensiune PTAB 6063 din zona fostei unități militare, municipiul Alexandria, 
județul Teleorman” proprietatea Municipiului Alexandria, către Distribuție Energie Oltenia S.A.

- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, 
construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, nr. 19, situată în blocul S4, sc. A, str. Dunării, 
rămasă disponibilă în municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului 
Alexandria pentru următoarele trei luni.

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita retragerea de pe proiectul ordinii de zi a urmatorului proiect de 

hotărâre:
-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare aprobat 

prin HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

și introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare aprobat 

prin HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 
gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului 
public și privat al Municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de către SC Pieţe şi Târguri 
Alexandria SRL de servicii  juridice de consultanţă, asistenta şi reprezentare.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Comisiei pentru Acord Unic (C.A.U.).

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru 
“CONSTRUIRE CREȘĂ MICĂ – PROIECT TIP”, municipiul Alexandria, județul Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor dedicate “Zilei 
Culturii  Naționale” 2022 și deschiderea Centrului Multifuncțional pentru Tineri, în municipiul 
Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației unei construcții, aparținând domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situată în strada Ion Creangă, zona bloc 412, înscrisă 
în Cartea Funciară nr. 31181 UAT Alexandria și darea în administrare către S.C. APA SERV S.A.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea schimbului de imobile-terenuri între Municipiul 
Alexandria și S.C. HORECA CONSULTING S.R.L. ALEXANDRIA.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a 
cofinanțării de la bugetul local și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare, extindere și dotare Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, 
Județul Teleorman.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a 
cofinanțării de la bugetul local și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
”Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare”, din Municipiul 
Alexandria, Județul Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a 
cofinanțării de la bugetul local și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare clădire Școala Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 249/17 august 2020 privind aprobarea participării 
U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct 
de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, în 
vederea realizării obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul 
Alexandria”.

D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. președinte de 
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea d-lui primar Victor Drăgușin și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

D-na. 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 lucru și să nu 
participe la votarea respectivului proiect.

Se intră în ordinea de zi și, la primul punct, d-na. președinte de ședință  prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la validarea modificărilor privind majorarea bugetului local al Municipiului 
Alexandria pe anul 2021 efectuate cu Dispoziția Primarului nr. 1975/08.12.2021, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 
voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, 
Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din 
cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale în bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 
2021, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma 
prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2021, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că in contul de execuție a bugetului la 30.11.2021 
pentru cheltuieli de dezvoltare, procentul de realizare este de 23,8% și întreabă de ce nu au fost 
cheltuite sumele alocate.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că foarte multe proiecte sunt în desfășurare, iar un proiect în 
defășurare are un anumit grad de încărcare.
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în mod normal când se întocmește un buget, 
sumele alocate trebuiesc cheltuite. Tot dl consilier spune că restul sumelor au fost cheltuite, cu excepția 
cheltuielilor de dezvoltare.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că proiectele aflate în derulare au un anumit grad de 
încărcare, având în vedere că aceste pot fi finalizate în anul următor, sau din terțe motive, cum ar fi 
condiții meteo care pot intârzia finalizarea unui proiect.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este foarte slabă execuția bugetară, considerând 
că procentul realizat este unul foarte mic. Tot dl consilier spune că suma pentru finanțarea Clubului 
Sportiv Municipal este enormă, cinci milioane șase sute de mii lei, și roagă să îi fie comunicate până la 
ședința viitoare, o listă cuprinzând contractele de activitate sportivă pentru sportivii și antrenorii CSM 
Alexandria, pentru fiecare secție în parte.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că din acest sezon, CSM Alexandria are o echipă de handbal 
în prima ligă valorică, o echipă în construcție, iar angajamentele față de sportivi trebuie respectate, 
precizând că sunt sportivi și din alte țări, iar asta presupune costuri de finanțare pentru a aduce echipa 
la cel mai înalt nivel.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a mai cerut d-nei Haritina Gafencu, director 
Direcția Economică, anumite documente pentru această ședință și nu le-a primit.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că situația cerută nu este gata și va primi 
documentele solicitate la ședința următoare.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală 
Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se 
aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu 
Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la acoperirea 
definitivă a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anului 2020, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se 
aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, 
Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea și completarea H.C.L. nr. 93/23.04.2021 privind aprobarea unor impozite și taxe locale 
pentru anul fiscal 2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2022, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11
voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu 
Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 
taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru 
persoane fizice în municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi 
“pentru” și 7 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo 
Attila, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

Dl primar Victor Drăgușin spune că în municipiul Alexandria, au contracte cu operatorul de 
salubrizare în jur de trei sferturi din populație, iar aceste contracte sunt încheiate pe numărul de 
persoane și nu pe numărul de gospodării. Tot dl primar spune că de un an și jumătate există cadrul legal 
pentru adoptarea acestei hotărâri. De asemenea dl primar spune că dorește să ridice o problemă de 
principiu și de moralitate, respectiv faptul că sunt persoane care nu au contract, iar conform 
prevederilor legale, gunoiul se plătește la cantitatea colectată. Tot dl primar spune că la platforma de 
colectare pentru persoane fizice, din comuna Mavrodim, cantitățile colectate sunt monitorizate de un 
reprezentant al asociației de dezvoltare, asociație ce este condusă de PNL, și zilnic sunt centralizate 
printr-un borderou-centralizator, iar la sfărșitul lunii se trage linie în ceea ce privește suma pe care 
trebuie să o colecteze de la cetățenii care au contracte încheiate, iar diferența trebuie să o plătească 
UAT Municipiul Alexandria. De asemenea dl primar spune că pentru a putea recupera acei bani, 
aceștia se descărca pe taxa specială de salubrizare care este în vigoare, iar cine nu are contract trebuie 
să plătească. Tot dl primar spune că acest venit este unul neplanificat și nu poate fi prevăzut la 
începutul anului, asta reprezentând că nu poate fi urmărit corect încasarea acestor sume deoarece între 
timp pot fi încheiate contracte cu operatorul. Dl primar precizează că acet mod de lucru este foarte 
greu, respectiv între operatorul regional și Municipiul Alexandria. Dl primar spune că trei sferturi din 
cetățenii municipiului au contracte încheiate cu operatorul, iar diferența se plătește din impozite și taxe 
locale, consiferând ce nu este moral ca un cetățean să plătească de doua ori, în timp ce alți cetățeni nu 
au încheiat contracte. De asemenea dl primar spune că taxă specială propusă pote fi prevăzută că 
încasare, iar banii colectați nu vor fi virați operatorului regional, ci asociației de dezvoltare 
intercomunitară, urmând ca aceasta să efectueze plățile, având în vedere reclamațiile municipalității și 
modul corect în care operatorul își desfășoară activitate, în ceea ce ține de coletare, întreținere și 
curățenie platforme de gunoi, deoarece aceste atribuții sunt strict în responsabilitatea operatorului și 
verificate de asociația de dezvoltare. Dl primar spune că a dorit să intervină și să prezinte aceste aspecte 
colegilor consilieri care s-au abținut, considerând că nu au cunoscut cum se lucrează în momentul de 
față în acest domeniu. De asemenea dl primar spune că trebuie rezolvată și această problemă, precizând 
că gunoi produce toată lumea.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a înțes că această hotârăre este legală, dar 
consideră că dl primar a susținut această pledoare pentru operatorul regional. Tot dl consilier spune că 
până în acest moment a fost o taxă specială de 12 lei, pentru a penaliza cetățenii care nu aveau contrac 
de salublizare. De asemenea dl consilier spune ca operatorul încasează pentru trei sferturi din populație, 
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iar restul cetățenilor plăteau acea taxă specială, considerând că Primăria va pierde anumite sume de 
bani și se va încărca cu o activitate pe care nu o are în acest moment, precizând că Primăria se va 
transforma în casieria POLARIS. Tot dl consilier spune că nu era necesar ca dl primar să susțină 
această pledoarie pentru operatorul de salubrizare. De asemenea dl consilier spune că PNL conduce 
această asociație de un an de zile, înainte fiind condusă de PSD, și întreabă ce a făcut PSD din moment 
ce operatorul nu si-a respectat obligațiile contractuale.

Dl primar Victor Drăgușin spune că nu avantajat operatorul, ba din contră, se încarcă această 
responsabilitate către asociația de dezvoltare. Tot dl primar spune că această asociația a fost condusă 
timp de șapte ani de primarul comunei Botoroaga,  iar membrii consiliului director erau tot din partea 
PNL-ului, iar în doi ani PSD s-a străduit să pună la punct funcționarea acestei asociații. Tot dl primar 
spune că au tupeu, ca partid, să il acuze de faptul că susține operatorul POLARIS, în contextul în care 
s-a opus în scris, ca instituție, să îi fie prelungit contractul operatorului. Tot dl primar informează că 
PSD a lăsat finalizat caietul de sarcini pentru licitația operatorului, iar după ce PNL a preluat politic 
conducerea operatorului nu s-a mai făcut nimic, considerând că PNL a favorizat POLARIS, care 
conform contractului mai avea voie 4 luni să funcționeze. De asemenea dl primar spune că POLARIS 
este susținut în continuare ca operator județean deoarece nu poate participa la licitație din motive 
juridice. Dl primar spune că din moment ce a fost delegat asociației de dezvoltare decizia controlului și 
gestiunii gunoiului din toate localitățile județului, ii se pare normal ca această structură să poată să 
urmărească îndeplinirea contractului, expirat. Tot dl primar spune că din punct de vedere a moralității, 
nu ii se pare normal ca cetățenii care au contracte să fie pedepsiți și să plătească de doua ori. Tot dl 
primar spune că se așteaptă ca șicană politică din partea d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel, să 
sugereze Prefectului să atace această hotărâre.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel consideră că prin această hotărâre, primăria se va 
transforma în casieria POLARIS.

Dl primar Victor Drăgușin spune că va fi casieria asociației de dezvoltare intercomunitară 
condusă de PNL.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că primăria va face o muncă, care până în acest 
moment o faceau funcționarii casieriilor POLARIS, care nu va mai avea această activitate și nu va mai 
cheltui bani în acest sens, dar va cheltui primăria acești bani.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului 
pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Alexandria și a terenurilor 
agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate în extravilanul municipiului Alexandria, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la acordarea 
de scutiri și reduceri în anul fiscal 2022 pentru contribuabilii persoane fizice și persoane juridice din 
municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x
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La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea anulării creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei aflate în sold la data de 
31 decembrie 2021, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
tarifelor și a Contractului Cadru pentru închirierea sălilor din “Centrul Multifuncțional pentru Tineri” 
în Municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl 
supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu Agenția Națională Antidrog în vederea susținerii și realizării în 
comun a unor acțiuni de educare și conștientizare, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și 
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului 
Public Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, 
întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 11
voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu 
Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia și Ștefan Florin).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la darea în 
folosință gratuită a instalațiilor de distribuție publică, pe toată durata de viață a acestora rezultate din 
lucrarea “Extinderea rețelei electrice de distribuție medie tensiune și joasă tensiune PTAB 6063 din 
zona fostei unități militare, municipiul Alexandria, județul Teleorman” proprietatea Municipiului 
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Alexandria, către Distribuție Energie Oltenia S.A., după care se trece la întrebări, propuneri, discuții
discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția 
Națională pentru Locuințe, nr. 19, situată în blocul S4, sc. A, str. Dunării, rămasă disponibilă în 
municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

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.

Nemaifiind și alte propuneri d-na. președinte de ședință 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 18 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea si completarea Contractului de delegare aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat al Municipiului 
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în 
forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța 
Claudia și Ștefan Florin).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării de către SC Pieţe şi Târguri Alexandria SRL de servicii  
juridice de consultanţă, asistenta şi reprezentare, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și 
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 12 voturi “pentru” și 6 voturi
“împotrivă” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, 
Modrigală Constanța Claudia și Ștefan Florin).

x
x x
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În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Acord Unic (C.A.U.), după care se trece 
la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru “CONSTRUIRE CREȘĂ 
MICĂ – PROIECT TIP”, municipiul Alexandria, județul Teleorman, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la organizarea 
și desfășurarea manifestărilor dedicate “Zilei Culturii  Naționale” 2022 și deschiderea Centrului 
Multifuncțional pentru Tineri, în municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la schimbarea destinației unei construcții, aparținând domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situată în strada Ion Creangă, zona bloc 412, înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 31181 UAT Alexandria și darea în administrare către S.C. APA SERV S.A., după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se 
aprobă cu unanimitate de voturi

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Alexandria și S.C. HORECA CONSULTING S.R.L. 
ALEXANDRIA, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot 
în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a cofinanțării de la bugetul 
local și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare 
Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în cuprinsul acestei hotărâri a văzut o sumă și 
dorește să știe dacă este corectă, respectiv la achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile actualizate ale 
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proiectului, în cuantum de  doua milioane opt sute doua zeci și trei de lei, precizând că aceasta este o 
investiție prin PNDL și suma inițială a fost de trei sute patruzeci și patru de mii patru sute șaizeci lei. 
Dl consilier întreabă care est ecauza acestei diferențe și întreabă dacă au fost lucrări suplimentare.

Dl primar Victor Drăgușin spune ca va fi chemat în sala de ședințe responsabilul pentru acest 
proiect de hotărâre pentru a da lămuriri.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că diferența este enorm de mare.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu întreabă dacă dl consilier are întrebări similare 

pentru următoarele proiecte de hotărâri, pantru a ști dacă se poate continua ședința până se prezintă în 
sală persoana responsabilă cu acest proiect.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că se poate trece mai departe.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați, a cofinanțării de la bugetul local și a devizului general 
actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială 
Ștefan cel Mare”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a cofinanțării de la bugetul 
local și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Școala 
Gimnazială nr. 5”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 16 voturi 
“pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana nu a participat la vot.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea 
HCL nr. 249/17 august 2020 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul 
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare 
pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, în vederea realizării obiectivului de investiții 
”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Alexandria”, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria 
pentru următoarele trei luni, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

D-na președinte de ședință propune pentru președinte de ședință pentru următoarele trei luni pe 
dl consilier Petcu Marian Dragoș.
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Nemaifiind și alte propuneri, d-na președinte de ședință supune la vot propunerea făcută și se 
aprobă pentru unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
-Referatul nr. 12748/13.12.2021 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei. Ciucardel Adriana Cristina.
Dl consilier Petcu Marian Dragoș propune acordarea echivalentului în lei a sumei de 1500 

euro.
D-na. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se aprobă cu unanimitate de 

voturi.
-Referatul nr. 12572/09.12.2021 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui Sandu Dorin.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

- Referatul nr. 12573/09.12.2021 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-
nei. Curt Vasilica.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 32216/22.12.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren parcare.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 32224/15.12.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere copertina.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 31771/13.12.2021 al Direcției Patrimoniu privind cererea nr. 

31228/10.12.2021 a d-lui. Patru Vasile Valentin, chirias al unitatii locativ (tip ANL) nr. 5 situata in 
blocul S1 , sc. A, str. Dunarii, municipiul Alexandria.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 28629/03.12.2021 al Direcției Patrimoniu privind acordul transferului 

unui contract de concesiune si a trei contracte de inchiriere teren, incheiat intre MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA si SC OMV PETROM MARKETING SRL, catre SC GASPECO L&D SA.

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 12742/13.12.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2022, conform 
HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 12740/13.12.2021 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav și 

accentuat și asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 
urban, pe luna ianuarie 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 12741/13.12.2021 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DAS Aleaxandria care îndeplinște activități de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice și poate 
beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 12739/13.12.2021 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din 

motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna ianuarie
2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
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D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

D-na președinte de ședință spune că a sosit în sala de ședințe d-na Unteșu Andreea, șef birou 
Biroul cu Investiții Fonduci cu Finanțare Internă și se vor relua discuțiile referitoare la proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a cofinanțării de la bugetul 
local și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, extindere și dotare 
Grădinita cu Program Prelungit nr. 10”, din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel reia întrebarea, si spune că în cuprinsul acestei hotărâri a 
văzut o sumă și dorește să știe dacă este corectă, respectiv la achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 
actualizate ale proiectului, în cuantum de  doua milioane opt sute doua zeci și trei de lei, precizând că 
aceasta este o investiție prin PNDL și suma inițială a fost de trei sute patruzeci și patru de mii patru sute 
șaizeci lei. Dl consilier întreabă care est ecauza acestei diferențe și întreabă dacă au fost lucrări 
suplimentare.

D-na Andreea Unteșu spune că valoarea neeligibilă este valoarea calculată a cheltuielilor pe 
care municipalitatea ar fi trebuit să le plătească, precizând că nu s-a primit finanțare prin PNDL2 pe 
toate cheltuielile eligibile.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă din ce cauză nu s-a primit finanțarea și cine este 
de vină.

Dl primar Victor Drăgușin spune ca erau standarde de cost, care sut și acum în vigoare.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă proiectarea a fost făcută de SC PRIMALEX 

PROIECT TEL SRL.
D-na Andreea Unteșu spune că proiectarea a fost făcută de SC PRIMALEX PROIECT TEL 

SRL.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă a fost o greșeală de proiectare.
Dl primar Victor Drăgușin spune că este vorba de standarde de cost și nu se decontează toate 

cheltuielile.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă UAT Alexandria nu a făcut bine proiectul.
D-na Andreea Unteșu spune că aceste contracte de finanțare nu au fost semnate în baza 

proiectului tehnic, ci în baza faza de proiectoare anterioare, precizând că la momentul întocmirii 
proiectului tehnic actualizat cu tot ceea ce este necesar acestei clădiri costurile au crescut.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă a cui este vina, sau dacă vina este a proiectantului.
Dl primar Victor Drăgușin spune că S.F. –urile au fost redactate de unitățile de învățământ, 

pentru toate investițiile prin PNDL, precizând că dacă ar fi fost greșeli și au fost, acestea au fost la acel 
moment. Dl primar spune că întelege faptul că dl consilier trebuie să bată moneda pe societatea 
Primalex. Tot dl primar informează că în urmă cu câțiva ani, unitățile de învățământ nu au fost suficient 
de atente la întocmirea proiectelor, iar aceste proiecte  preluate de primărie au fost necorespunzătoare, 
precizând municipalitatea a acționat în instanță și sunt procese pe rol cu toate firmele care au făcut 
S.F.-urile la vremea respectivă. Tot dl primar spune că în baza S.F.-ului a fost încheiat contractul de 
finanțare și pentru fiecare tip de finanțare există standarde de cost, iar ministerul finanțează în limita 
unor anumite sume. Deasemenea dl primar spune că municipalitatea nu încearcă să acopere pe nimeni 
și îl roagă pe dl consilier să nu mai insinueze politic, precizând că municipalitatea se apără în instanță și 
au fost chemate toate societățile care au făcut greșeli. Dl primar informează că la faza de proiectare au 
fost făcute proiecte serioase cu noile conduceri ale unităților de învățămând și din acest motiv există 
diferențe între valoarea S.F.-ului și al proiectului tehnic.

Dl consileir Bulumac Florin Gabriel spune că proiectul tehnic este întocmit de o societate a 
primăriei.
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Dl primar Victor Drăgușin spune că finanțarea a fost semnată la faza de S.F. și nu la faza de 
P.T., informând că greșelile au fost făcute în S.F.-uri, care au fost întocmite de unitățile de învățămând, 
cu bani de la primărie, iar toți cei care au greșit sunt chemați în instanță prin Direcția Juridic Comercial, 
pentru a recupera o parte din cheltuielile neeligibile, precizând că nu toate cheltuielile prinse într-un SF 
sau PT sunt eligibile, iar această situație este valabilă și pentru investițiile prin fonduri europene.

Dl consileir Bulumac Florin Gabriel spune că suma este enormă, aproape de zece ori mai mare.
Dl primar Victor Drăgușin spune că explicat situația creată și nu încearcă să acopere pe nimeni. 

Tot dl primar îl întreabă pe dl consilier dacă este mulțumit de explicațiile primite.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu este mulțumit și dorește să i se comunice o 

listă cu toate lucrările, care au dus la mărirea sumei precizate anterior, precizând că dorește să vadă 
dacă sunt lucrări care nu au fost prevăzute în faza de proiectare.

Dl primar Victor Drăgușin spune că la faza de SF a fost semnat contractul de finanțare.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a înteles asta, dar îl interesează faza de proiectare.
Dl primar Victor Drăgușin spune că proiectele sunt corecte, iar la faza de proiectare au fost 

descoperite diferențe de costuri față de faza SF-ului.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să primească lista solicitată anterior și va 

vedea diferențele față de S.F.
Dl primar Victor Drăgușin spune că sunt diferențe față de SF, precizând că în urma elementelor 

din PT au apărut cantități în plus, precizând că proiectanții la nivelul SF-urilor au făcut greșeli la 
momentul respectiv.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală 
Constanța Claudia și Ștefan 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,          

Cobârlie Silvia Alexandru Răzvan Ceciu
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VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 17.12.2021

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

astăzi 28.12.2021, la  afișarea procesului  verbal al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 17.12.2021,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


