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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 23 aprilie 2021, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sistem de video-conferinta, in prezenta a 19 

(nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, din care, 7 

consilieri sunt prezenti in sala de seditne (d-nii consilieri Augustin Ioan, Ene Ionela Cornelia, Grigore 

Nicusori, Modrigala Constanta Claudia, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel si  Vecu Mihai) 

 D-na presedinte de sedinta Ene Ionela Cornelia 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 

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 

martie 2021, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, d-na presedinte de sedinta, Ene Ionela Cornelia, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 690 din 16 aprilie 2021 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 9838 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la la aprobarea contului anual de execuției bugetară al 

Municipiului Alexandria pe anul 2020. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2022. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 

restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 

administrativ-teritorială a municipiului Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația 

Municipiilor din România, pentru anul 2021. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”, pentru anul 2021. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea nr.1 din municipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia “Sf. Cuvioasa Parascheva” din municipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia “Sfânta Adormire” din municipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru Parohia “Sfântul Nicolae” din municipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului annual al finanțărilor nerambursabile 

alocate de la bugetul local al Municipiului Alexandria, pentru activități nonprofit de interes general, 

aferent anului 2021. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2021 prin 

acordarea unor premii de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la căsătorie. 
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 -Proiect de hotărâre cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului “Verde-Liber, Roșu-

Stop”, în Municipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei, Ștatului de Funcții și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 

majorareacapitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL. 

 -Proiect de hotărâre cu privirela aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, 

întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 înMunicipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în Șoșeaua Alexandria- Cernetu, T51 cu nr. cadastral 

31527. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat  de interes 

local al municipiului Alexandria  situate în strada Dunării. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la declarareacabunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local 

a unorterenuri din  Municipiul Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul 

Teleorman. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației unității locative nr. 30, situată în bloc 

F, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de 

stat al municipiului Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc 587, sc. 

A.. 

 -Petitii si interpelari;  

Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

-Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes 

local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Dunării, nr. cadastral 22586, 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului II al anului 

şcolar 2020 – 2021; 

-Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unui bun imobil aparținând domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Cuza Vodă, nr. 98, înscris în Cartea 

Funciară nr. 31448 UAT Alexandria, către SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria. 

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 18 voturi “pentru” si 1 vot “impotriva” (dl consilier Vecu Mihai). 

 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 contului anual de execuției bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 

2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

unor impozite ș itaxe locale pentru anul fiscal 2022, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca in cadrul acestui proiect de hotarare se 

maresc impozitele si taxele locale. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se maresc taxele si impozitele locale. 

Nemaifiind si alte discutii, 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 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială 

a 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 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Alexandria, prin Consiliul 

local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația Municipiilor din România, 

pentru anul 2021, 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 aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Alexandria, prin 

Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară “Teleormanul”, pentru anul 2021, 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 alocarea de 

la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua 

a Șaptea nr.1 din municipiul Alexandria, 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 
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In continuare, 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 “Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel” 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 alocarea de 

la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia “Sf. 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 

 

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 

“Sfânta Adormire” 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 alocarea de 

la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia “Sfântul Nicolae” 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 

Programului annual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului 

Alexandria, pentru activități nonprofit de interes general, aferentanului 2021, 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 aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2021 prin acordarea unor premii de 

fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la căsătorie, 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, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului “Verde-Liber, Roșu-Stop”, 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, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

Organigramei, Ștatului de Funcțiișia Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv 

Municipal 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 

aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii 

Edilitare SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel  spune ca aceasta societate a a vut in anul precedent 

pierderi de 775 mii lei, drept pentru care va vota impotriva. Deasemenea dl consilier spune ca a 

observat ca acest aport este solicitat pentru achizitionarea unei autobasculante . 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta societate a avut pierdere, iar fostul director a murit 

datorita unei boli incurabile, precizand ca in momentul de fata este un nou director in care are 

incredere. Tot dl primar spune ca una din prioritatile din campania electorala a reprezentat-o 

reasfaltarea strazilor, considerand ca prin societatea Consiliului local se va realiza acest obiectiv, 

informand ca va propune si achizitionarea unei masini pentru marcaj, amintind-ui d-lui consilier 

Bulumac Florin Gabriel ca in sedinte precedente reclama faptul ca aceasta societate inchiria utilaje. 

 Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare ,  il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 voturi „ impotriva” (d-nii. consilieri 

Bulumac Florin Gabriel, 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 

Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în 

Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca este a doua oara in acest mandat in care se 

intampla acest lucru, precizand ca in data de 13 aprilie au fost lucrari de reparatii cu mixturi astfaltice si 

intreaba cum au fost realizate daca nu au fost bani alocati, acest proiect fiind supus aprobarii in acest 

moment. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca reparatiile sunt cheltuieli materiale care pot fi cheltuite in 

procentul de 1/12 pana la aprobarea bugetului, iar atunci cand vremea a permis au trebuit remediate 

anumite probleme, prin plombari, nu prin lucrari de investitii, precizand ca aceste lucrari de plombare 

nu trebuiesc aprobate prin planul de lucru, mentionanad ca aceasta societate are delegata activitatea de 

intretinere a strazilor, trotuarelor si aleilor din municipiul Alexandria, putand fi decontate prin 

procentul de 1/12, nefiind vorba de lucrari de investitii. 



6 

 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba cate astfel de lucrari au fost facute pana in prezent 

si care este suma aferenta. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu poate raspunde la aceasta intrebare in acest moment. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba despre ce suma este vorba deoarece au fost lucrari 

efectuate recent, spunand ca dl primar nu are nevoie de Consiliul local. 

Dl primar spune ca dl consilier Bulumac Florin Gabriel il provoaca sa nu mai raspunda unor 

astfel de provocari. 

 Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi 11 voturi „pentru” si 8 voturi „ 

impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, 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 

dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 

situat în Șoșeaua Alexandria- Cernetu, T51cu nr.cadastral 31527, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi 

„pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, 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 alipirea 

unor terenuri aparținând domeniului privat  de interes local al municipiului Alexandria  situate în strada 

Dunării, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste in momentul in  care agenti economici 

doresc sa achizitioneze, sau sa concesioneze terenuri de la municipalitate, acestia sa fie prezentati, 

pentru a se intelege investitia dorita, astfel poate ar putand sa primeasca mai mult ajutor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Bulumac Florin Gabriel a fost ironic, precizand 

ca in urma cu putin timp un om de afaceri a care a dorit concesionarea unei parti din Piata Peco a fost 

prezentat, iar dl consilier Bulumac Florin Gabriel a fost impotriva. Deasemenea dl primar spune ca are 

obligatia de a debirocratiza procesul investitiilor, precizand deasemenea ca nu are nimic impotriva in a 

invita solicitantii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste sa fie prezentanti solicitantii sau sa le fie 

prezentate solicitarile. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca au fost prezentate astfel de solicitari. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca au fost prezentate astfel de solicitari 

inaintea aprobarii GDPR-ului, iar in momentul de fata nu pot fi anexate proiectelor de hotarari aceste 

solicitari, iar solicitantii pot fi prezentati in functie de situatia pandemica. 

 Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac 

Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 

Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana). 

 

   x 

    x                 x 
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In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la declararea 

ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din  Municipiul Alexandria, în 

vederea parcării de autovehicule, 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 modificarea 

și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Alexandria, județulTeleorman, dupa care se trece la propuneri, discutii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste sa i se puna la dispozitie o lista cu 

bunurile care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca municipalitatea a demarat in urma cu trei ani inventarierea 

domeniului privat, iar acesta nu este finalizat, precizand ca pentru granutierea intre proprietatea statului 

si o persoana fizica sau juridica, toate aceste trebuiesc sa aiba intabulate suprafetele respective. Dl 

primar spune ca in acest moment exista o invetariere a domeniului public de ordin privat al 

municipiului cu ceea ce a fost declarat de municipalitate in acest sens. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca doreste sa primeasca  inventarierea in forma 

actuala. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca dl consilier doreste inventarierea 

contabila, iar dl consilier trebuie sa faca o solicitare in acest sens. 

Nemaifiind si alte discutii, 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 

 

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

cu privire la schimbarea destinației unității locative nr. 30, situată în bloc F, str. Ion Creangă din 

municipiul Alexandria, din locuință de serviciu în locuință din fondul locativ de stat 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 

 

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

prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc 587, sc. A, 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului 
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Alexandria a unui teren situat în str. Dunării, nr. cadastral 22586, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl consilier Epure Haralambie spune ca acest teren se suprapune fondului forestier administrat 

de Directia Silvica, precizand ca aceasta suprafata de teren are destinatia de padure, conform 

amenajamentului silvic, iar acesta nu poate face obiectul proietului de hotarare propus conform codului 

silvic. Deasemenea dl consilier spune ca in ceea ce priveste aceasta carte funciara Directia Silvica este 

obligata sa o atace in instanta. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca in anul 2003 a fost concesionat catre 2 

oameni de afaceri anumite terenuri, iar in vecinatatea acestora, pentru aceeasi carte funciara mai exista 

un teren de 2 ha care nu a fost concesionat si se afla in patrimoniul public al municipalitatii, iar cei doi 

concesionari doresc sa acceseze fonduri pentru investitii si in momentul demararii documentatiilor li s-

a comunicat ca terenul trebuie sa fie in domeniul privat. Tot dl secretar general spune ca in anul 2011 s-

a incercat o cadastrare tehnica, care nu s-a concretizat printr-o alta carte funciara astfel incat terenul sa 

devina domeniu privat, precizand ca in urma a mai multor discutii, inclusiv cu directorul OCPI, s-a 

ajuns la aceasta varianta, ca intreaga suprafata sa treaca in domeniul privat, urmand a se aditona 

contractele de concesiune, iar apoi urmand a se dezmembra suprafetele de teren. 

Dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl cosnsilier Vecu Mihai, director al Directiei Silvice , sa 

lamureasca aceasta situatie. 

Dl consilier Vecu Mihai spune ca terenurile care apartin Directiei Silvice sunt inscrise in  

amenajamentul silvic, iar terenul la care se face referire este inscris in amenajamentul silvic al UAT 

Alexandria. Dl consilier spune ca nu stie cum s-a ajuns la aceasta situatie, respectiv la suprapunerea 

cartii funciare de curti constructii cu cea a fondului forestier, iar cu aceasta ocazie se va autosesiza si se 

va ataca cartea funciara mentionata. 

Dl priamar Victor Dragusin spune ca baza sportiva din zona Peco functioneaza de foarte multi 

ani, intreband ce s-a intamplat cu Directia Silvica de 50 de ani. Tot dl primar intreaba ce se intampla in 

aceata situatie in care doi oameni de afaceri care au terenurile respective de multi ani doresc sa faca 

investitii, iar Directia Sivica spune ca nu este in regula. 

Dl consilier Vecu Mihai spune ca este vorba de o parte din suprafata din terenul mentionat care 

se suprapune cu terenul apartinand fondului forestier. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca la ora actuala sunt doua solicitari a doi 

oameni de afaceri care doresc sa acceseze fonduri , iar solutia agreata de OCPI este cea propusa prin 

proiectul de hotarare,  in conformitate cu punctul de vedere privind legalitatea al secretarului general, 

care trebuie aprobata, urmand a reiesi trei carti funciare, prin dezmembrare, privind terenurile 

respective si daca Directia Silvica va avea ceva de obiectat, va putea ataca fiecare carte funciara in 

parte, precizand ca in momentul de fata de buna stiinta se creeaza un prejudiciu solicitantilor 

Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” (d-nii. consilieri 

Bulumac Florin Gabriel, 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 

cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiului Alexandria, aferente semestrului II al anului şcolar 2020 – 2021, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca multumeste pentru acest proiect si ca  a sustinut 

de la inceputul mandalui majorarea cuantumului acestor burse, precizand ca este obligatia Consiliului 

local sa stabileasca si numarul de burse, conform legii invatamantului. 

D-na presedinte de sedinta Ene Ionela Cornelia precizeaza ca exista o situatie transmisa de 

unitatile de invatamant in ceea ce priveste numarul burselor de merit, iar restul burselor se vor acorda 

in baza intocmirii anumitor documente si depuse la fiecare unitate de invatamant, drept urmare in 

momentul de fata nu pot fi stabilite numarul de burse. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca se poate solicita unitatilor de invatamant si 

numarul de burse pentru aprobare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de 

invatamant se stabilesc aceste aspecte. 

D-na presedinte de sedinte prezinta proiectul de hotarare spre aprobare. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca se supune cu amendament sau fara 

amendament. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu intreaba despre ce amendament este vorba. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca amendamentul face referire la aprobarea 

numarului de burse care trebuie aprobat in Consiliul local. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu il roaga pe dl consilier Bulumac Florin Gabriel sa 

aiba rabdare deoarece aspectele mentionate fac obiectul altei hotarari de consiliu local, care va fi 

supusa spre aprobare in momentul in care se va cunoaste numarul burselor. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu doreste sa lase aceasta decizie in seama 

consiliilor de administratie care vor propune criterii specifice. 

Dl consilier Augustin Ioan spune ca dupa aprobarea bugetului general se observa si 

cuamntumul care poate fi aprobat in acest sens, precizand ca respectivele criterii specifice pot 

reprezenta un punct de pornire. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel il intreaba pe dl secretar general cum trebuie sa se voteze. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca se voteaza proiectul de hotarare in forma 

prezentata, iar in momentul in care vor fi prezentate si se vor cunoaste toate datele se va supune spre 

aprobare si proiectul de hotare cu privire la numarul burselor, cum s-a intamplat in fiecare an. 

 Nemaifiind si alte discutii 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 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la darea în administrare a unui bun imobil aparținând domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat în strada Cuza Vodă, nr. 98, înscris în Cartea Funciară nr. 31448 UAT 

Alexandria, către SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu a inteles necesitatea acestui proiect de 

hotarare. 

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca acest proiet de hotarare este necesar 

pentru reautorizarea acestei societati in ceea ce priveste serviciile de DDD. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca acest lucru nu era scris in referat si intreaba de ce 

e nevoie sa autorizeze in acest sens aceasta societate din moment ce este aurizat Administratia 

Domeniului Public. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca ADP poate actiona doar pe domeniul public si nu pentru 

domeniul privat, consideand ca TR ADMINISTRARE IMOBILE, fiind o societate a consiliului local, 

in urma a multor solicitari, poate oferi aceste servicii. 

 Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” (d-nii. consilieri 

Bulumac Florin Gabriel, 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 petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 4101/19.04.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2021, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 4103/19.04.2021 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 mai 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 4102/19.04.2021 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 mai 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

 D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Tabelul nominal nr. 4105/19.04.2021 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 mai 2021, 

conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 4104/19.04.2021 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna mai 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 3710/12.04.2021 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Raboj Denisa-Marilena. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 5000 lei. 

 D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 10143/20.04.2021 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr. 

9315/12.04.2021 a domnului Costinel Valentin, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 2 situata in 

blocul P9, str. Sos. Tr. Magurele, nr.1A municipiul Alexandria si a domnului Pirlogea Iulian Cristian, 

chirias al unitatii loative nr.8, situata in blocul P9, str. Sos. Tr. Magurele, nr.1A, municipiul Alexandria. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 - Punctul de vedere nr. 9979/19.04.2021 al Directiei Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere copertinia. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 - Punctul de vedere nr. 9978/19.04.2021 al Directiei Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere  teren parcare. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Procesul-Verbal din 22.04.2021 intre UAT Alexandria si UAT Nanov. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca a avut loc o prima intalnire cu primarul UAT Nanov, dl 

Adrian Ghene si a fost pus in discutie subiectul litigiului administrativ intre UAT Alexandria si UAT 

Nanov. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca nu a reusit rezolvarea acestui litigiu cu  

primarul PSD anterior, considerand-ul lipsit de viziune, dar a reusit sa aiba un dialog cu institutiile 

statului, respectiv Institutia Prefectului, OCPI Teleorman si actualul primar al UAT Nanov, in urma 

caruia a fost incheiat un proces- verbal in acest sens, va urma stingerea acestui litigiu dupa cativa pasi 

legali. Tot dl primar spune ca a fost o greseala in ceea ce priveste trasarea limitei administrative a UAT 

Nanov, precizand ca aceasta prin municipiul Alexandria. In acest context a avut loc o intalnire intre 

comisiile stabilite de Institutia Prefectului pentru stabilirea hotararului, in urma caruia s-a stabilit 

limitele administrative ale UAT-urilor, respectiv fabrica KOYO ramanand in limita administrativa a 

UAT Alexandria, iar salba de acumulari de apa. Dl primar informeaza ca acesta este un prim pas pentru 

stabilirea hotarului, iar la finalizarea procedurilor legale vor putea fi finalizate Planurile Urbanistice 

Generale pentru fiecare UAT in parte. Deasemenea dl primar spune ca banuieste ca inainte ar fi fost 

vorba de anumite interese de a lua fabrica KOYO de la municipiul Alexandria, care genereaza venituri 

la bugetul local, precizand ca se dorea doar fabrica nu si Liceul Tehnologic nr.1. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot procesul-verbal 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,           

                             Ene Ionela Cornelia                                                         Alexandru Razvan Ceciu 
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                       JUDETUL TELEORMAN 

        PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT 

               Nr. 10789 din 27.04.2021 

             VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 23.04.2021 

 

 

 

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

astazi 27.04.2021, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  23.04.2021,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


