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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 29 aprilie 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 30 

martie 2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” si 1 „abtineri” (dl 

consilier Dumitrascu Catalin Alexandru). 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 747 din 23 aprilie 2020 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 8862 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 

Consiliului local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 

municipiului Alexandria pentru anul 2020; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2021; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect 

“Reabilitare cladire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Scolar Tehnic)”, 

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, 

Operatiunea/Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1; 

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

fonduri pentru Parohia “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Municipiul Alexandria;  

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

fonduri pentru Parohia “Sf. Cuvioasa Parascheva” din Municipiul Alexandria; 

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

fonduri pentru Parohia “Sfantul Nicolae” din Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, a 

modalitatii de solutionare a situatiilor identificate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru 

gradinita; 

 -Proiect de hotarare cu privire la amanarea la plata a chiriei datorate bugetului local al 

Municipiului Alexandria de catre intreprinderile mici si mijlocii ca efect al starii de urgenta formate de 

Covid-19; 

 -Proiect de hotarare cu privire la suspendarea la plata a redeventei datorate bugetului local al 

Municipiului Alexandria de catre intreprinderile mici si mijlocii ca efect al starii de urgenta generate de 

Covid-19; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului câştigător şi finanţarea acestuia de la 

bugetul local prin programul “Promovarea sportului de performanţă”; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari 

en-gros și en-detail în municipiul Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și   

funcționare; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la utilizarea, cu titlu gratuit, a terenului aparţinând domeniului 

privat de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă de 1103,40 mp în vederea realizării 

lucrării de construire “Reţea subterană interurbană de FO pentru furnizare servicii de telecomunicaţii 

electronice”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil aparţinând domeniului privat de 

interes local al Municipiului Alexandria situat în strada Dunării, nr. 140A cu număr cadastral 22771; 

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

local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în strada Dunării, zona Bloc F3;  

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes 

local a unor terenuri din Municipiul Alexandria; 

 -Petitii si interpelari;  

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

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru 

„CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”, Str. 1 Mai, nr. 138, municipiul Alexandria, jud. Teleorman;  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 362/31.10.2019, privind declararea 

unor imobile ca bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 

privind aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA”, in 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare  cu privire la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 

03/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „CRESTEM SANATOS”, in 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 43/14.02.2020 privind 

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria in anul 2020; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 44/24.02.2020 privind 

aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria situat in strada Ion Creanga, zona bl. 412 cu numar cadastral 

28111; 

-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat in strada Dunarii, zona bl. 800 cu numar cadastral 31184; 

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 Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local al 
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municipiului Alexandria, 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 aprobarea 

Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria 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. 

          x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect “Reabilitare cladire laboratoare la 

Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Scolar Tehnic)”, Programul Operational Regional 2014-

2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.4, Operatiunea/Obiectiv Specific 4.5, apel de proiecte 

nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1, 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 alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia 

“Sfintii Apostoli Petru si 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 19 voturi „pentru” si 2 

„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor si Dumitrascu Catalin Alexandru). 

 

x 

x  x 

 

In continuare, dl 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 propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin 

Nicusor si Dumitrascu Catalin Alexandru). 

 

   x 

    x                 x 

 



4 

 

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

bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia “Sfantul 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 19 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor si Dumitrascu Catalin Alexandru). 

   x 

    x                 x 

 

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

modalitatii de identificare a beneficiarilor, a modalitatii de solutionare a situatiilor identificate si a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita, 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 amanarea la plata a chiriei datorate bugetului local al Municipiului Alexandria de catre 

intreprinderile mici si mijlocii ca efect al starii de urgenta formate de Covid-19, 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 suspendarea la 

plata a redeventei datorate bugetului local al Municipiului Alexandria de catre intreprinderile mici si 

mijlocii ca efect al starii de urgenta generate de Covid-19, 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 

proiectului câştigător şi finanţarea acestuia de la bugetul local prin programul “Promovarea sportului de 

performanţă”, 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 înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros și en-detail în 

municipiul Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și   funcționare, 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, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piețe și 

Târguri Alexandria SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a avut o discutie vizavi de acest proiect cu dl 

director de la aceasta societate si a spus ca aceasta este o perioada tranzitorie, iar daca va fi de acord 

Consiliul local cu aceasta majorare ar fi bine si daca nu,nu. Dl consilier spune ca dl director de la 

aceasta societate nu este unul competent si nu are bun simt. De asemenea, dl consilier spune acest 

proiect trebuie respins deoarece dl director a spus ca are in prezent tre sute de mii de lei in cont si ca are 

banii necesari pentru plata salariilor, neavand o urgenta. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca 

ar trebuii sa se faca, din randul consilierilor, comisii de ancheta pentru societatile din subordine, 

considerand ca unii dintre directori si-au depasit limitele, facand referire la comportamentul neadecvat 

al d-lui director de la SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost informat cu privire la discutiile purtate. Dl primar 

informeaza pe d-nii consilieri ca banii pe care aceasta societate ii are in cont sunt banii pe care 

municipalitatea i-a pus la dispozitie pentru investitia, pe care urma sa o faca, pentru extinderea 

sistemului de parcare stradal. Dl primar precizeaza ca societatea nu poate utiliza pentru plata salariilor 

banii care au fost alocati cu destinatie precisa. De asemenea dl primar spune ca a fost informat de catre 

dl director ca a comunicat consilierilor locali faptul ca nu are bani pentru plata salariatilor care sunt in 

somaj tehnic, precizand ca nu stie ca vre-o societate a municipalitatii sa fii primit bani de la institutiile 

statului pentru somajul tehnic si se doreste plata salariilor la termen. Tot dl primar spune ca doreste ca 

dl consilier Titirisca Florin Nicusor sa nu fie impotriva acestui proiect de hotarare din orgoliu, ci din 

motive justificate. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca societatile care au facut cereri in timp util au 

primit banii pentru somajul tehnic de la stat pentru luna martie. Tot dl consilier precizeaza ca in 

discutiile purtate cu dl director, acesta a afirmat ca nu are nevoie de bani. De asemenea dl consilier 

spune ca va vota impotriva nu din orgoliu, ci in baza motivelor justificate, precizand la fel a procedat si 

cu SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL. 

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

aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda 

Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, 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 utilizarea, cu 

titlu gratuit, a terenului aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, în 

suprafaţă de 1103,40 mp în vederea realizării lucrării de construire “Reţea subterană interurbană de FO 

pentru furnizare servicii de telecomunicaţii electronice”, 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 dezmembrarea 

unui imobil aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat în strada 

Dunării, nr. 140A cu număr cadastral 22771, 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 



6 

 

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

Alexandru, 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 trecerea din 

domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în 

strada Dunării, zona Bloc F3, 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 declararea ca 

bunuri aparţinând 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 

 

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

Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”, Str. 1 Mai, nr. 

138, municipiul Alexandria, jud. 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 modificarea 

H.C.L. nr. 362/31.10.2019, privind declararea unor imobile ca bunuri apartinand 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 modificarea si 

completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si desfasurarii 

concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA”, in 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 si completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2020 privind aprobarea 

organizarii si desfasurarii concursului „CRESTEM SANATOS”, in Municipiul Alexandria, dupa care 
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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 HCL nr. 43/14.02.2020 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi 

elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in 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 13 voturi 

„pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia),  

dl. consilier Florea Voicila nu a 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 dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria situat in strada Ion Creanga, zona bl. 412 cu numar cadastral 28111, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 

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

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

Constanta Claudia), dl. consilier Florea Voicila nu a participat la vot din motive tehnice.  

 

   x 

    x                 x 

 

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

completarea HCL nr. 44/24.02.2020 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate 

de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 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 13 voturi „pentru” si 7 „abtineri” 

(d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin 

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

dl. consilier Florea Voicila nu a 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 dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria situat in strada Dunarii, zona bl. 800 cu numar cadastral 31184, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 

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

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

Constanta Claudia), dl. consilier Florea Voicila nu a participat la vot din motive tehnice.  
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                                                                      x 

x  x 

 

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

 - Tabelul nominal nr. 4501/21.04.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

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

97/28.03.2018.  

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru”, dl. consilier Florea 

Voicila nu a participat la vot din motive tehnice. 

- Tabelul nominal nr. 4502/21.04.2020 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 mai 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru”, dl. consilier Florea 

Voicila nu a participat la vot din motive tehnice. 

-Tabelul nominal nr. 4500/21.04.2020 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 mai 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru”, dl. consilier Florea 

Voicila nu a participat la vot din motive tehnice.  

-Tabelul nominal nr. 4499/21.04.2020 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 mai 2020, 

conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru”, dl. consilier Florea 

Voicila nu a participat la vot din motive tehnice. 

-Tabelul nominal nr. 4498/21.04.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 

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

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru”, dl. consilier Florea 

Voicila nu a participat la vot din motive tehnice. 

 -Informarea nr. 9156/28.04.2020 a Compartimentului  Guvernanta Corporatista cu privire la 

restrangerea activitatii SC Apa Serv SA Alexandria pe perioada starii de urgenta. 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru”, dl. consilier Florea 

Voicila nu a participat la vot din motive tehnice. 

 -Cererea nr. 2155/29.04.2020 a Administratiei Domeniului Public Alexandria cu privire la 

aprobarea vanatorii ciorilor in Parcul Padurea Vedea. 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru”, dl. consilier Florea 

Voicila nu a participat la vot din motive tehnice. 

 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   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 9445 din 05.05.2020 

             VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 29.04.2020 

 

 

 

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

astazi 05.05.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  29.04.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


