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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 29 august 2021, orele 11,00, în ședință ordinară a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în 
prezenta a 14 (paisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absenti d-nii. consilieri Din Nelu, Micu Cătălin Mihai, Cobârlie Silvia, Stancu Iuliana și Vecu 
Mihai.

D-na. președinte de ședință Panagoreț Ioana arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin. (1) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal constituită. 

Tot d-na. președinte de ședință informează că la lucrările ședinței participă, de drept, primarul
municipiului Alexandria și Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl.
Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.

Dl primar Victor Drăgușin rostește discursul de deschidere al ședinței festive și urează “La 
mulți ani!” Alexandriei și tuturor celor care poartă numele de Alexandru și Alexandra.

În continuare, d-na. președinte de ședință, Panagoreț Ioana, dă cuvantul d-lui. primar, cel care, 
prin dispoziția nr. 1399 din 23 august 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 20179 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului 
Alexandria” doamnei Ioana Lupu-Calotă.

- Proiect de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului 
Alexandria” domnului Florin-Vespasian Vasilică.

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatorului proiect de 

hotărâre:
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții “Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal din 
Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”.

D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. președinte de 
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea d-lui primar Victor Drăgușin și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

D-na. președinte de ședință roagă colegii consilieri care au un interes patrimonial în ceea ce 
privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, să declare acest lucru și să nu 
participe la votarea respectivului proiect.

Se intră în ordinea de zi și, la primul punct, d-na. președinte de ședință roagă pe dl primar 
Victor Drăgușin să prezinte referatul de aprobare la proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului 
de „Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Ioana Lupu-Calotă.

Dl primar Victor Drăgușin prezintă referatul de aprobare.
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D-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de 
„Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Ioana Lupu-Calotă, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuții.

D-na. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre precum și altele care vor 
urma au caracter individual cu referire la persoane, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotărârile să fie luate prin vot secret 
și propune să se aleagă o comisie de numare a voturilor formată din 3 membrii care să-și exercite 
atribuțiile pe întreaga durată a ședinței.

D-na. consilier Ene Cornelia propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Chiran 
Florin Valentin, Petcu Marian Dragoș si Ștefan Florin.

Nemaifiind și alte propuneri d-na. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. Tot d-na. președinte de ședință roagă să se treacă la exercitarea votului 
secret deoarece buletinele de vot au fost distribuite la începutul ședinței.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Petcu Marian Dragoș, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că 
proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret și 
roagă dl primar Victor Drăgușin să inmâneze diploma de cetățean de onoare d-nei Ioana Lupu-Calotă.

D-na Ioana Lupu-Calotă susține o scurtă alocuțiune.

x
x x

În continuare d-na. președinte de ședință roagă pe dl primar Victor Drăgușin să prezinte 
referatul de aprobare la proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de „Cetățean de onoare al 
municipiului Alexandria” domnului Florin Vespasian Vasilică.

Dl primar Victor Drăgușin prezintă referatul de aprobare.
D-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la conferirea titlului de 

„Cetățean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Florin Vespasian Vasilică, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții.

D-na. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre precum și altele care vor 
urma au caracter individual cu referire la persoane, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotărârile să fie luate prin vot secret 
și roagă să se treacă la exercitarea votului secret deoarece buletinele de vot au fost distribuite la 
începutul ședinței.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Petcu Marian Dragoș, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că 
proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret și 
roagă dl primar Victor Drăgușin să inmâneze diploma de cetățean de onoare domnului Florin 
Vespasian Vasilică.

Domnul Florin Vespasian Vasilică susține o scurtă alocuțiune

x
x x
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In continuare, d-na președinte de ședință da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin pentru a 
inmana d-nei. Floarea Aurel, diploma de excelenta pentru intreaga activitate desfasurata pentru 
pastrarea si promovarea obiceiurilor si traditiilor locale.

D-na Florea Aurel susține o scurtă alocuțiune.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul 
de investiții “Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, 
Județul Teleorman”, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na 
președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

Nemaifiind și alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință mulțumește 
pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       SECRETAR GENERAL,
Consilier,          

Panagoret Ioana Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din .09.2021

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 29.08.2021

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

astăzi ___.____.2021, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 29.08.2021,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


