
1 

 

    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 28 august 2020, orele 11,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in Parcul Padurea Vedea, in prezenta a 18 (optsprezece) 

consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti nemotivati d-

nii. consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Titirisca Florin Nicusor si Ghicica Maria. 

 D-l presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos arata ca sunt intrunite prevederile art. 137, alin. 

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

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

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

Episcopul Alexandriei si Teleormanului, Preasfintitul Galaction Stanga, persoanele propuse pentru 

titlul de Cetatean de onoare ai municipiului Alexandria, reprezentanti mass-media si secretariatul 

tehnic.  

 Dl Primar Victor Dragusin rosteste discursul de deschidere a sedintei festive si ureaza „La multi 

ani!” Alexandriei si tuturor celor care poarta numele de Alexandru si Alexandra. Discursul este anexat 

la prezentul proces verbal. 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1300 din 24 august 2020 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 18409 din aceeasi data a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

urmatoarea ordine de zi: 

- Proiect de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului 

Alexandria” doamnei Miklos Roxana Sofia. 

-Proiect de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului 

Alexandria” domnului Ștefănescu Ștefan Alexandru. 

-Proiect de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului 

Alexandria” domnului Badea Valentin.  

 De asemenea, dl primar solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare:  

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din 

anii precedenți, pentru anul 2020. 

 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. 

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta roaga pe dl primar Victor 

Dragusin sa prezinte referatul de aprobare la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de 

„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doameni Miklos Roxana Sofia. 

 Dl primar Victor Dragusin prezinta refeatul de aprobare. 

 Dl presedinte de sedinta prezinta proiectului de hotarare cu privire la conferirea titlului de 

„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Miklos Roxana Sofia, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret. 
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Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii 

care sa-si exercite atributiile pe intreaga durata a sedintei. 

Dl consilier Voicila Florea Propune sa faca parte din comisia de numararea a voturilor d-nii 

consilieri Doncea Bogdan Alin, Curea Gina Georgeta si Florea Laurentiu. 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

De asemenea, dl presedinte de sedinta spune ca au fost distribuite buletinele de vot de catre 

secretariatul tehnic si roaga sa se treaca la exercitarea votului secret. 

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

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta roaga pe dl. Primar Victor Dragusin sa inmaneze diploma de „Cetatean 

de onoare al municipiului Alexandria” d-nei Miklos Roxana Sofia. 

Tot dl presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Miklos Roxana Sofia pentru a sustine o scurta 

alocutiune. 

x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta roaga pe dl primar Victor Dragusin sa prezinte referatul 

de aprobare la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al 

municipiului Alexandria” domnului Stefanescu Stefan Alexandru. 

 Dl primar Victor Dragusin prezinta referatul de aprobare. 

 Dl presedinte de sedinta prezinta proiectului de hotarare cu privire la conferirea titlului de 

„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Stefanescu Stefan Alexandru, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret.  

De asemenea, dl presedinte de sedinta spune ca au fost distribuite buletinele de vot de catre 

secretariatul tehnic si roaga sa se treaca la exercitarea votului secret. 

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

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta roaga pe dl. Primar Victor Dragusin sa inmaneze diploma de „Cetatean 

de onoare al municipiului Alexandria” d-lui Stefanescu Stefan Alexandru. 

Tot dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Stefanescu Stefan Alexandru pentru a sustine o 

scurta alocutiune. 

 

x 

x  x 

 

De asemenea, dl presedinte de sedinta roaga pe dl primar Victor Dragusin sa prezinte referatul 

de aprobare la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al 

municipiului Alexandria” domnului Badea Valentin Vasile. 

 Dl primar Victor Dragusin prezinta referatul de aprobare. 
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 Dl presedinte de sedinta prezinta proiectului de hotarare cu privire la conferirea titlului de 

„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Badea Valentin Vasule, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret.  

De asemenea, dl presedinte de sedinta spune ca au fost distribuite buletinele de vot de catre 

secretariatul tehnic si roaga sa se treaca la exercitarea votului secret. 

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

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta roaga pe dl. Primar Victor Dragusin sa inmaneze diploma de „Cetatean 

de onoare al municipiului Alexandria” d-lui Badea Valentin Vasile. 

Tot dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui Badea Valentin Vasile pentru a sustine o scurta 

alocutiune. 

x 

x  x 

 

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

utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți, pentru 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 

unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR GENERAL, 

                                    Consilier,           

                            Petcu Marian Dragos                                                         Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 19135 din 31.08.2020 

           VIZAT 

                      SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 28.08.2020 

 

 

 

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

astazi 31.08.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  28.08.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             SEF BIROU,                     

   

                           Plosceanu Cristian                                              

                   

 

 

 

 

 

 


