
1 

 

    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 29 iunie 2020, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local, fiind absenti nemotivat dl consilier Nadrag Gigi Gabriel si motivat dl consilier Titirisca Florin 

Nicusro 

 Dl presedinte de sedinta Curea Gina Georgeta 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 27 mai 

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

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 962 din 23 iunie 2020 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 13195 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 

2020: 

 -Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de înlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice 

din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau scanare a 

documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes 

public; 

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

“Clubului Pensionarilor” în Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul 

persoanelor vârstnice și stabilirea costului acestora; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrari de interes local, 

conform prevederilor Legii nr. 272/2004; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico 

economici actualizați, conform OUG nr. 114/2018, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire 

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

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect 

Tehnic pentru obiectivul de investiții “Desființare Bloc B10”, în Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect 

Tehnic pentru obiectivul de investiții “Desființare Bloc B11”, în Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de mandat privind directorul SC TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în strada Horia Cloșca și Crișan, nr.162, lot 2, cu 

nr.cadastral 26306; 



2 

 

 - Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în strada Dunării, zona Han Pepinieră, cu nr.cadastral 

28151; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria în domeniul public de interes local al municipiului  Alexandria a unor terenuri situate în 

strada H.C.C. nr. 162, lot 2; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și 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 trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul 

privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26291, situat în strada 

Dunării, zona I.A.I.C.A.; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul 

privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 25642, situat în strada Dunării, 

nr. 49A, cvartal 79; 

 - 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 26426, situat în str. 

Constantin Brâncoveanu, nr. 55A; 

 - 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 modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind 

aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul 

Teleorman; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la revocarea H.C.L. nr. 231/28.10.2010, privind modificarea 

elementelor de identificare (lungime și suprafață) ale străzii Horia Cloșca și Crișan din municipiul 

Alexandria; 

 - 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 apartinând 

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

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

local din municipiul Alexandria a unor cote părți de teren aferente unităților locative din Bl. B8, strada 

1 Mai 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 26181, situat în 

Sos. Drum de Centură; 

 - 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 25982, situat în 

strada București, zona bloc 212; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului  

privat de interes local  al  municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local 

Administrația Domeniului Public Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la preluarea unui bun  aparținând domeniului  public  de interes 

local al municipiului Alexandria, din administrarea Clubului Sportiv Şcolar Alexandria  si darea in 

administrare către  Clubul Sportiv Municipal Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempțiune a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local  al municipiului Alexandria, situat  la adresa Şoseaua Drum de 

Centură, nr. 69; 
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 - Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 

construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 18, situată in blocul 

D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si 

cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 19, situată in blocul 

D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si 

cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 24, situată in blocul 

D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si 

cota parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces 

la  locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în 

municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unor facilități fiscale privind plata taxei și a chiriei 

datorate bugetului local al municipiului Alexandria pentru ocuparea domeniului public cu panouri 

publicitare în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-COV-2; 

-Proiect de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari;  
 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020, dupa care se trece 

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

14 voturi “pentru” si 5 “abtineri” (d-nii consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu, 

Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

x 

x  x 

 

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

înlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice 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 

 

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

cu privire la aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau scanare a documentelor eliberate în temeiul 

Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, 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. 
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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 Regulamentului de organizare și funcționare al “Clubului Pensionarilor” în 

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 

 

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

cu privire la aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice și stabilirea 

costului acestora, 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 de acțiuni sau de lucrari de interes local, conform prevederilor Legii nr. 272/2004, 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 

devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico economici actualizați, conform OUG nr. 

114/2018, 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 

 

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

documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții “Desființare Bloc 

B10”, 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 aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de 

investiții “Desființare Bloc B11”, 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 
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    x                 x 

 

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

contractului de mandat privind directorul SC TR ADMINISTRARE IMOBILE 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 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea 

Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

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

unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada 

Horia Cloșca și Crișan, nr.162, lot 2, cu nr.cadastral 26306, 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 dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria situat în strada Dunării, zona Han Pepinieră, cu nr.cadastral 28151, 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 privat de interes local al municipiului Alexandria în domeniul public 

de interes local al municipiului  Alexandria a unor terenuri situate în strada H.C.C. nr. 162, lot 2, 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 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 

 

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

bun imobil din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, cu 

numărul cadastral 26291, situat în strada Dunării, zona I.A.I.C.A., 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. 
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   x 

    x                 x 

 

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

bun imobil din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, cu 

numărul cadastral 25642, situat în strada Dunării, nr. 49A, cvartal 79, 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 26426, situat în str. Constantin Brâncoveanu, nr. 55A, 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 

 

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

completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat 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 revocarea 

H.C.L. nr. 231/28.10.2010, privind modificarea elementelor de identificare (lungime și suprafață) ale 

străzii Horia Cloșca și Crișan 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 

 

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 
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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 

 

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

licitație publică a unui teren apartinând 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 19 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 unor cote părți de teren aferente unităților locative din Bl. B8, strada 1 Mai 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 26181, situat în Sos. Drum de Centură, 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 numărul cadastral 25982, situat în strada București, zona bloc 212, 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 unor bunuri aparținând domeniului  privat de interes local  al  municipiului Alexandria, 

către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public 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. 
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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 preluarea unui bun  aparținând domeniului  public  de interes local al municipiului 

Alexandria, din administrarea Clubului Sportiv Şcolar Alexandria  si darea in administrare către  

Clubul Sportiv Municipal 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 cu 

drept de preempțiune a unui teren aparținând domeniului privat de interes local  al municipiului 

Alexandria, situat  la adresa Şoseaua Drum de Centură, nr. 69, 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 repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția 

Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria, 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 

si 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 Florea Voicila propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Doncea 

Bogdan Alin Georgeta, Potbaniceanu Marian Liviu si Florea Laurentiu. 

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

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

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

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru” . 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

 

 

   x 

    x                 x 

 

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

aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 18, situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă 
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apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria, 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  sa fie luata prin vot secret. 

Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 voturi „pentru”.  

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 19, situată in blocul D, str. Ion Creangă din 

municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă 

apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria, 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  sa fie luata prin vot secret. 

Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 voturi „pentru”.  

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

 

   x 

    x                 x 

 

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

aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 24, situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă 

apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria, 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  sa fie luata prin vot secret. 

Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 
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Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 voturi „pentru”.  

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

cu privire la aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces la  locuințele pentru tineri, 

destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Alexandria, 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  sa fie luata prin vot secret. 

Dl presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 voturi „pentru”.  

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

 

   x 

    x                 x 

 

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

facilități fiscale privind plata taxei și a chiriei datorate bugetului local al municipiului Alexandria 

pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea SARS-COV-2, 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. 

Dl presedinte de sedinta roagasa se faca propuneri. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta propune pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele 

trei luni pe dl consilier Petcu Marian Dragos. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-nei Curea 

Gina Georgeta si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

 - Tabelul nominal nr. 6295/23.06.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 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. 6291/23.06.2020 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 iulie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 6294/23.06.2020 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 iulie 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. 6292/23.06.2020 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 iulie 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. 6293/23.06.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 

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

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

            -Referatul nr. 5756/09.06.2020 al DAS ALexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui Jusca Mihai. 

            Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a  sumei de 2000 

euro. 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 5864/11.06.2020 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui Manea Sorinel Florin. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune  acordarea sumei de 3000 lei 
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
Dl consilier Petcu Marian Dragos iese din sala si paraseste lucrarile sedintei. 

 

 

 

 

 

 

 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. 7827 din 01.04.2020 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 30.03.2020 

 

 

 

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

astazi 01.04.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  30.03.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         
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