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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 27 mai 2020, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 

Alexandria, care se desfasoara in sistem de video-conferinta, in prezenta a 21 (douazeci si unu) 

consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local. 

 Dl presedinte de sedinta Augustin Ioan arata ca sunt intrunite prevederile art. 137, alin. (1) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei si declara sedinta legal constituita.  

 Tot dl presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu si 

secretariatul tehnic. 

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

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

 In continuare, dl presedinte de sedinta, Augustin Ioan, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 837 din 20 mai 2020 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 10502 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 al numărului de 

personal al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și 

al Direcției de Evidență  a Persoanelor. 

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

2020. 

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

31.03.2020. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Contului anual de execuție bugetară al municipiului 

Alexandria pe anul 2019. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2020 prin 

acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea scrisorii de așteptari privind  directorul  S.C. TR 

Administrare Imobile S.R.L. Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., 

pentru obiectivul de investiții “Amenajare împrejmuire + alee curte la Grădinița cu program prelungit 

nr. 4”, în Municipiul Alexandria. 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 290/2018 privind 

aprobarea documentației tehnico economice actualizate, faza Documentației de avizare a lucrărilor de 

investiții, și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire 

laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”. 

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

lucrărilor de întreținere străzi  pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria. 

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

local al Municipiului Alexandria a imobilelor identificate la pozițiile 73 si 85 din H.C.L.69/10.08.1999, 

privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, 

județul Teleorman. 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26158, situat în str. 

Alexandru Ghica, nr. 121A. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Alexandru Ghica, nr. 2 P. 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 31187, situat în str. 

Dunării, zona FRULEG. 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea in administrare   a obiectivului de investiții “ Şarpanta 

Sală de Sport + Împrejmuire” către Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea in administrare   a obiectivului de investiții “Amenajare 

teren sintetic (handbal )” catre Liceul Tehnologic nr.1 din Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea in administrare   a obiectivului de investiții “ Amenajare 

teren sintetic (handbal + volei)” catre Colegiul Național Pedagogic Mircea Scarlat din Municipiul 

Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 91/30.03.2020, privind 

declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 

Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziției 2 din anexa  HCL nr. 95 / 30 aprilie 2009 

privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a 

unor unităţi locative în vederea vânzării. 

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

domeniului privat de interes   local al Municipiului Alexandria, situat în str. Alexandru Ghica nr. 107D. 

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 

domeniului public de interes local  al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule. 

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitatie publică a unor copertine aparținând 

domeniului    public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de  autovehicule; 

 -Petitii si interpelari;  

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

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a 96 containere pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor de ambalaje, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, către ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “MANAGEMENTUL 

DEȘEURILOR TELEORMAN”; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local 

din municipiul Alexandria a unei cote părți de teren aferentă unei unități locative aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31152, situat în str. 

Dunării, zona bloc 587; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Regulamentului privind închirierea prin licitație 

publică a terenurilor aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 

Alexandria în vederea parcării autovehiculelor; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse din unitățile de învatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 20 mai 2015 privind 

aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare 24.000.000 lei; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2019 

privind aprobarea organizării și desfășurării concursului „CREȘTEM SĂNĂTOȘI”, în Municipiul 

Alexandria; 
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 -Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 

privind aprobarea organizării și desfășurării concursului „ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA”, în 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar 

familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

piețelor din  municipiul Alexandria administrate de SC Piețe și Târguri Alexandria SRL; 

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și 

Târguri Alexandria SRL pe anul 2020; 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înregistrării SC Piețe și Târguri Alexandria SRL în 

Sistemul Naţional Electronic de Plată şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile 

online; 

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al 

Municipiului Alexandria către SC Pieţe și Târguri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit ,  a Situațiilor financiar-

contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate  privind încheierea exercitiului financiar 

la data de 31.12.2019 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 

la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare S.R.L.; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-contabile, 

a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la data de 

31.12.2019 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L.; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

Raportului de Gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la 

31.12.2019 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la 

31.12.2019 ale SC TRANSLOC PREST SRL Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

Raportului de activitate pe anul 2019 și Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație privind 

încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Parc Industrial Alexandria SRL; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 

Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 

la SC Piețe și Târguri Alexandria SRL; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, zona Spitalului 

Județean Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la declararea unui teren ca bun aparâinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului cadru de parteneriat dintre Municipiul 

Alexandria și Asociația pentru Implementarea Democrației și mandatarea Primarului Municipiului 

Alexandria pentru semnarea documentelor aferente implementării activităților proiectului "PAC: 

Implicarea comunității și planificare strategică - O primărie mai aproape de cetățeni! ", în Municipiul 

Alexandria; 

-Proiect de hotărâre cu privire la dezinfecția cu hipoclorit/biocide pe scările de bloc și cu 

substanțe biocide pe domeniul public al municipiului Alexandria pe perioada stării de alerta; 
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Dl 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, dl presedinte de sedinta 

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

cu unanimitate de voturi. 

 Dl presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce 

priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, sa declare acest lucru si sa nu 

participe la votarea respectivului proiect. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 

hotarare cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de funcții și al numărului de personal al 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și al Direcției 

de Evidență  a Persoanelor, 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. 

 

x 

x  x 

 

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

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

discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 

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

Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

          x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea execuției bugetului municipiului Alexandria la 31.03.2020, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 

voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (d-na consilier Modrigala Constanta Claudia) si 6 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea 

Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel si Grigore Nicusor). 

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea Contului anual de execuție bugetară al municipiului Alexandria pe anul 2019, 

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

prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore 

Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2020 prin acordarea unor premii și 

diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, dupa care se trece la intrebari, 
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propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 

de voturi. 

x 

x  x 

 

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

scrisorii de așteptari privind  directorul  S.C. TR Administrare Imobile S.R.L. 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 

 

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

documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții “Amenajare 

împrejmuire + alee curte la Grădinița cu program prelungit nr. 4”, în Municipiul Alexandria, dupa care 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

Anexei nr. 2 la HCL nr. 290/2018 privind aprobarea documentației tehnico economice actualizate, faza 

Documentației de avizare a lucrărilor de investiții, și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 

de investiții “Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi  

pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

cu numărul cadastral 26158, situat în str. Alexandru Ghica, nr. 121A, 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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In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la vânzarea prin 

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

situat în str. Alexandru Ghica, nr. 2 P, 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 vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 31187, situat în str. Dunării, zona FRULEG, 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 darea in administrare   a obiectivului de investiții “ Şarpanta Sală de Sport + Împrejmuire” 

către Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

administrare   a obiectivului de investiții “Amenajare teren sintetic (handbal )” catre Liceul Tehnologic 

nr.1 din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

administrare   a obiectivului de investiții “ Amenajare teren sintetic (handbal + volei)” catre Colegiul 

Național Pedagogic Mircea Scarlat din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

completarea H.C.L. nr. 91/30.03.2020, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de 

interes local a unor terenuri 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 
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In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea 

poziției 2 din anexa  HCL nr. 95 / 30 aprilie 2009 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unităţi locative în vederea vânzării, dupa care 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes   local al Municipiului Alexandria, 

situat în str. Alexandru Ghica nr. 107D, 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 unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local  al municipiului 

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

prin licitatie publică a unor copertine aparținând domeniului    public de interes local al municipiului 

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 

 

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 

Alexandria a imobilelor identificate la pozițiile 73 si 85 din H.C.L.69/10.08.1999, privind însușirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman, 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 

   x 

    x                 x 

 

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

administrare a 96 containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, apartinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, către ASOCIAȚIA de DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ “MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 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 19 
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voturi „pentru” (d-nii consilieri Preda Catalin Ionut si Titirisca Florin Nicusor nu au participat la vot 

din motive tehnice). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local din municipiul Alexandria 

a unei cote părți de teren aferentă unei unități locative aparținând domeniului privat de interes local 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 vânzarea prin 

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

cu numărul cadastral 31152, situat în str. Dunării, zona bloc 587, 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 actualizarea Regulamentului privind închirierea prin licitație publică a terenurilor 

aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării 

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

in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

numărului de burse din unitățile de învatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, 

aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 20 mai 2015 privind aprobarea contractării unei 

finanțări rambursabile interne în valoare 24.000.000 lei, 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 

 



9 

 

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

completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2019 privind aprobarea organizării și desfășurării 

concursului „CREȘTEM SĂNĂTOȘI”, în Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 privind aprobarea 

organizării și desfășurării concursului „ȘI EU IUBESC ALEXANDRIA”, în Municipiul Alexandria, 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba cine se califica pentru meseria de bona si cum se 

face contractul cu persoana respectiva. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca exista o lege cu obligativitatea de a  aproba in Consiliul 

local pana la sfasitul lunii mai procedura aceasta, iar acolo sunt stabilite conditiile. Deasmenea dl 

primar spune ca persoanele respective trebuie sa fie atestate in acest sens. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul in forma prezentata 

si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor din  municipiul 

Alexandria administrate de SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, 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 rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2020, dupa care se 

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

aproba cu 14 voturi „pentru”, 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda 

Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel si Grigore 

Nicusor) si 1 „abtinere” (d-na consilier Modrigala Constanta Claudia). 
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                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea înregistrării SC Piețe și Târguri Alexandria SRL în Sistemul Naţional Electronic 

de Plată şi modul de suportare a comisionului bancar la tranzacţiile online, dupa care se trece la 

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

unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de 

administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Pieţe și Târguri 

Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin 

Alexandru, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea Raportului de audit ,  a Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune 

și a Raportului de activitate  privind încheierea exercitiului financiar la data de 31.12.2019 la S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor da citire catorva pasaje din raportul de audit extern. Tot dl 

consilier spune ca totul porneste de la cel care conduce, iar in cazul acestei societati este vorba de un 

faliment nedeclarat si trebuie luate masuri. Dl consilier spune ca prin acest audit se intelege ca nu se 

mai poate continua asa. De asemenea dl consilier spune ca directorul acestei societati ar trebui sa isi 

prezinte demisia. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca va da si un raspuns final, dar da cuvantul administratorului 

public care gestioneaza in mod direct societatile Consiliului local. 

Dl Tabacitu Stefan, administrator public, spune ca in ceea ce priveste situatia economica a 

acestei societati, sunt sume din anii precedenti care nu au fost incasate in termen si sunt in pericol de a 

se prescrie, dar pentru aceste sume sunt procese pe rol. De asemenea dl administrator public spune ca s-

a intarziat aproape un an de zile majorarea tarifelor la prestarile de servicii si peste 50 de mii de lei au 

fost platite ca dobanzi si penalitati pentru toate restantele din acest moment. Tot dl administrator spune 

ca este de acord ca directorul acestei societati sa prezinte un plan de redresare pentru urmatorii ani, 

considerand ca societatea poate sa supravietuiasca. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin 

Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

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

Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate 

privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 la SC Administrația Străzilor, Construcții 

Edilitare S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor  spune in ceea ce priveste aceasta societate are o parere 

relativ mai buna si da citire catorva pasaje din raportul de audit extern care nu sunt in regula.  

Dl administrator public spune ca raportul de audit la privat este diferit fata de raportul de audit 

la o institutie a statului, precizand ca auditorul descarca de gestiune administratorul.  

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin 

Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune și 

a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2019 la S.C. 

Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-

nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea 

Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

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

Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de Gestiune și a Raportului de activitate 

privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC Primalex Proiect Tel SRL 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 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin 

Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a 

Raportului de activitate privind încheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale SC TRANSLOC 

PREST SRL 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 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea 

Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

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

Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de activitate pe anul 2019 și Raportului 

de Gestiune al Consiliului de Administrație privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la 

SC Parc Industrial Alexandria SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-

nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea 

Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și 

Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Piețe și Târguri 

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

in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi 

Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

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

prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, situat în str. Dunării, zona Spitalului Județean Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea declararea unui teren ca bun aparâinand domeniului public de interes local 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 aprobarea 

acordului cadru de parteneriat dintre Municipiul Alexandria și Asociația pentru Implementarea 

Democrației și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente 

implementării activităților proiectului "PAC: Implicarea comunității și planificare strategică - O 

primărie mai aproape de cetățeni! ", 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 14 voturi 

„pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 
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                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la dezinfecția cu hipoclorit/biocide pe scările de bloc și cu substanțe biocide pe domeniul 

public al municipiului Alexandria pe perioada stării de alerta, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 de voturi „pentru” 

(dl consilier Doncea Bogdan Alin nu a participat la vot din motive tehnice). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

 - Tabelul nominal nr. 5213/20.05.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

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

97/28.03.2018.  

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

- Tabelul nominal nr. 5212/20.05.2020 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

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

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

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

-Tabelul nominal nr. 5211/20.05.2020 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

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

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

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

-Tabelul nominal nr. 5209/20.05.2020 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive 

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

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iunie 2020, 

conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Tabelul nominal nr. 5210/20.05.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iunie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

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

-Tabelul nominal nr.5208/20.05.2020 cu copii care frecventeaza unitatile de invatamant de pe 

raza municipiului Alexandria; 

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

-Punctul de vedere nr. 10801/22.05.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr. 8062/01.06.1999, zona bl. G1-G3, pozitia 18, de la doamna Palici 

Eugenia, la domnul Ganea Ionel. 

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

 -Punctul de vedere nr. 9126/04.05.2020 Directiei Patrimoniu privind transferul contractului de 

inchiriere pentru teren garaj nr. 11155/15.06.2011, zona bloc 598, pozitia 10, de la Ciobanu Gabriel 

Marinel catre Lungu Cristian. 

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

 -Punctul de vedere nr. 9476/08.05.2020 Directiei Patrimoniu privind transferul contractului de 

inchiriere pantru teren garaj nr. 4568/2008, zona bloc 1601-1602, pozitia 3, de la Cusca Valentin catre 

Sora Florentin Marian. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Referatul nr. 5055/14.05.2020 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Petrescu Elena. 

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

 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos 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,           

                                 Augustin Ioan                                                             Alexandru Razvan Ceciu 
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                       JUDETUL TELEORMAN 

        PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT 

               Nr. 11429 din 02.06.2020 

             VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 27.05.2020 

 

 

 

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

astazi 02.06.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  27.05.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


