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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 19 octombrie 2021, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sistem de video-conferinta, in prezenta a 18
(optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absent dl. 
consilier Bulumac Florin Gabriel

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.

D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 29
septembrie 2021, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

De asemenea d-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al 
sedintei din 14 octombrie 2021, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 16 voturi “pentru”
și 2 “abțineri” (dl consilier Grigore Nicușor și d-na consilier Modrigală Constanța Claudia).

In continuare, d-na presedinte de sedinta, Cobârlie Silvia, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1663 din 15 octombrie 2021 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 24660 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi de zi:

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum 
și numărul de personal ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției 
Poliția Locală și ale Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria.

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

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții, numărului de 
personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția 
de Asistență Socială Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al 
municipiului Alexandria pentru funcționarea creșelor de pe raza municipiului Alexandria până la 
preluarea acestora de către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 
fonduri pentru Parohia “Cuvioasa Parascheva” 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 cererii de finanțare prin Programul Național de 

Investiții “Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea 
și modernizarea rețelei stradale din municipiul Alexandria: strada Negru Vodă, strada Cuza Vodă –
tronson 2, strada Libertății - tronson 1, strada Libertății - tronson 5, strada București, strada Dunării, 
strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori și strada Victor 
Antonescu”.

Dl. consilier Epure Haralambie spune că grupul PNL nu va vota proiectele de hotărâri privind 
organigramele deoarece acestea trebuiau discutate într-o ședință ordinară și nu în o ședință 
extraordinară. Deasemenea dl consilier precizează că dl secretar general a spus că aceste hotărâri sunt 
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urgente. Tot dl consilier spune că ar fi fost multe de discutat în ceea ce privește aceste proiecte și era 
mai bine dacă erau introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare deoarece avea multe solicitări de 
făcut, menționând că și dl consilier Bulumac Florin Gabriel a avut multe solicitări la care nu a primit 
răspuns, informând că nici pănă în prezent nu a primit nici un răspuns din partea Clubului Sportiv 
Municipal referitor la contractele de activitate sportivă.

Dl primar Victor Drăgușin spune precizează că Guvernul Câțu emite doua ordonanțe în aceeași 
zi, respectiv Ordonanța 15 și Ordonanța 19, prin care bloca posturile iar în a doua-a, pentru 
administrațiile publice locale permite angajările până la 21 decembrie 2021, considerând aceste 
ordonanțe drept o nebunie. Tot dl primar spune că timp de trei luni ANFP-ul a blocat orice fel de 
angajare, până cand s-a constatat nebunia și a fost emis un act normativ prin care a permis angajările 
pănă pe 21 decembrie 2021, precizând că acesta este motivul pentru care organigrama nu a fost 
prezentată în luna august. Tot dl primar spune că organizarea unui concurs durează aproximativ doua 
luni, iar dacă aceste hotărâri ar fi fost prezentate la ședința ordinară și aulterior în funcție de data în care 
s-ar fi primit avizul din partea ANFP,  exista riscul de a nu se mai putea face angajări, acesta fiind 
motivul pentru care aceste hotărâri sunt prezentate în această ședință extraordinară.

D-na presedinte de sedinta precizeaza ca proiectele de hotarari au primit avize favorabile din 
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

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 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 prezinta proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale 
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției 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 11 voturi „pentru” si 7 voturi „ impotriva” (d-nii. 
consilieri Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța 
Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
numărului de personal, Organigramei, Statului de funcții ale Serviciului Public de interes local 
Administrația Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 7 voturi „ 
impotriva” (d-nii. consilieri Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan 
Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de 
organizare și funcționare ale serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in 
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forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 7 voturi „ impotriva” (d-nii. consilieri Vecu 
Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia 
si Stancu Iuliana).

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
cu privire la aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru 
funcționarea creșelor de pe raza municipiului Alexandria până la preluarea acestora de către 
Inspectoratul Școlar Județean 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

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru 
Parohia “Cuvioasa Parascheva” 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, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale din municipiul 
Alexandria: strada Negru Vodă, strada Cuza Vodă – tronson 2, strada Libertății - tronson 1, strada 
Libertății - tronson 5, strada București, strada Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin 
Brâncoveanu, strada Agricultori și strada Victor Antonescu”, dupa care se trece la propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt,  il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na președinte de ședință prezintă punctul de vedere nr. 21940/13.09.2021 
privind relocarea în str. Confederației – intrare Parc Catedrală a dozatorului de cafea ce face obiectul 
contractului de închiriere nr. 9048/14.03.2016..

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă 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,          

Cobârlie Silvia 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   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 19.10.2021,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


