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    JUDEȚUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
      CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 29 decembrie 2021, orele 15,00, în ședință ordinară a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în 
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absent dl. consilier Grigore Nicușor. 
 D-na. președinte de ședințăCobârlie Silvia 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. 
 D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 17 
decembrie 2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu 17 voturi “pentru” (dl. consilier 
Epure Haralambie se abține). 
 În continuare, d-na. președinte de ședință, Cobârlie Silvia, dă cuvantul d-lui. primar, cel care, 
prin dispoziția nr. 2105 din 23 decembrie 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 33759 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:  

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 
2021. 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului 
Alexandria în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria pentru anul școlar 2021-2022. 

- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului 
Alexandria în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar 
din municipiul Alexandria pentru anul școlar 2021-2022. 

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria, precum si pentru revocarea unor Hotărâri ale 
Consiliului local al municipiului Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare   a unor bunuri aparținând domeniului  
privat de interes local  al  municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local 
Administrația Domeniului Public Alexandria. 
 -Petitii si interpelari;  
 De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte 
de hotărâri: 
 - Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând 
domeniului public de interes local  al Municipiului Alexandria, situat la intersecţia Str. Bucureşti - Str. 
Dunării. 

- Proiect de hotărâre cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023. 
 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. 
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 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  prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 

          x 
x  x 

 
La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alexandria în 
Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria 
pentru anul școlar 2021-2022, 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. președinte de ședință propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Chiran Florin 
Valentin, Micu Catalin Mihai 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 secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret. 

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

Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru” . 

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret. 
 
                                                                    x 

x  x 
 

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alexandria în Comisiile pentru evaluarea și 
asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul 
școlar 2021-2022, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 

D-na. consilier Modrigală Constanța Claudia spune că nu va participa la votarea acestui proiect 
de hotărâre 

D-na. președinte de ședință spune că acest proiect de hotărâre are caracter individual cu referire 
la persoane și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, este obligatoriu ca hotărârea să fie luată prin vot secret. 

D-na. președinte de ședință spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă 
secretariatul tehnic să distribuie buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret. 

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

Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 de voturi „pentru” . 

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret. 
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                                                                      x 
x  x 

 
La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri 
din municipiul Alexandria, precum si pentru revocarea unor Hotărâri ale Consiliului local al 
municipiului Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 

Dl. consilier Epure Haralambie spune că a discutat cu dl. secretar general înaintea ședinței și a 
întrebat cine stabilește această categorie de folosință și a înteles că se stabilește în Consiliul local, dar 
nu a luat la cunoștință aceste aspecte. 

Dl. secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că în acest moment se stabilește, prin 
propunerea aparatului de specialitate, dând exemplul unor terenuri care se află la parterul blocurilor sub 
balcoane care nu își pot schimba categoria de folosință în fond forestier sau pășune, acesta având 
posibilitatea de a fi doar teren curți-construcții. 

 Nemaifiind alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Ștefan Florin și 
Modrigală Constanța Claudia). 

                                                                    x 
x  x 

 
În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la darea în 

administrare   a unor bunuri aparținând domeniului  privat de interes local  al  municipiului Alexandria, 
către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, după care se trece 
la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 
În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea 

prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând domeniului public de interes local  al Municipiului 
Alexandria, situat la intersecţia Str. Bucureşti - Str. Dunării, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 
   x 

    x                 x 
 
La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca 
nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar general Alexandru Răzvan Ceciu o roagă pe d-na. consilier Modrigală Constanța 
Claudia să aibă grijă din acest moment la modul în care își va exercita votul, având calitatea de 
reprezentant în comisiile pentru evaluarea calității în unitățile de învățământ. 

D-na. președinte de ședință precizează că va relua votul asupra proiectului de hotărâre cu privire 
la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru 
anul şcolar 2022-2023 și prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă 
cu 17 voturi “pentru” (d-na. consilier Modrigală Constanța Claudia nu a participat la vot). 
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   x 
    x                 x 

 
 

 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,           
                                 Cobârlie Silvia                                                            Alexandru Răzvan Ceciu 
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                      JUDEȚUL TELEORMAN 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   
 BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT 
               Nr.            din 11.01.2022 
           VIZAT 
           SECRETAR GENERAL, 
            Alexandru Răzvan Ceciu 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 29.12.2021 

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

astăzi 11.01.2022, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  29.12.2021,  la  tabla  de afișaj a instituției. 

 Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ȘEF BIROU,                                                         
   
                           Plosceanu Cristrian                                                         
                   
 
 
 
 
 
 


