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    JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 29 martie 2021, orele 14,00, în ședință ordinară a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfășoară în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria, în 

prezenta a 19 (nouaprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local. 

 D-na. președinte de ședință Cobârlie 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 24 

februarie 2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 În continuare, d-na. președinte de ședință, Cobârlie Silvia, dă cuvantul d-lui. primar, cel care, 

prin dispoziția nr. 549 din 23 martie 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 

Alexandria nr. 7672 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 

zi: 

-Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociația “Parteneri pentru o Comunitate Europeană” – APCE în vederea 

implementării proiectului “Digitization Approch and Inclusion: Media, Education, Energy, Tools”. 

- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-

Rusescu”, Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundația Renașterea 

pentru Educație, Sănătate și Cultură-FRESC, Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-

SASTIPEN în vederea realizării în comun a unor activități de prevenție, depistare precoce, diagnostic și 

tratament precoce al cancerului de col uterin. 

- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociația Dincolo de Autism în vederea realizării în comun a unor acțiuni 

specifice persoanelor cu autism. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de principiu pentru începerea 

demersurilor necesare înfrățirii municipiului Alexandria cu orașul Coslada – Spania. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului 

“PRIMĂVARA – CÂNTEC ȘI CULOARE”, în municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică pe raza municipiului Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud 

Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 

mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură 

și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură 

rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1". 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  acordulului proprietarului  în vederea vederea 

utilizării terenulului aparținând domeniului public de interes local  în suprafață de 556,13 mp pentru 

asigurarea zonei de protecție a șantierului pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică sediu 

Primărie" pe perioada execuției lucrărilor. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiul de 

soluție pentru obiectivul de investiții “Eliberare amplasament – rețea alimentare energie electrică, în 

vederea desființării blocurilor B10 și B11”, din Municipiul Alexandria. 

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

devizului general actualizat conform Legii nr. 12/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Gurvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind 

înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I” – S.A., pentru obiectivul de investiții 

,,Reabilitare, amenajare și extindere piața agroalimentară, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”. 

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

devizului general actualizat, pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare curte (alei, loc de joacă, parc) la 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 7”, din Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 

236/29.10.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a cimitirelor din 

Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 

65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și 

atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și 

privat al Municipiului Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului agricol 2020-

2024 pe suport electronic și pe suport de hârtie. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale 

pentru anul 2022 din municipiul Alexandria și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe 

sociale pentru întocmirea listei de priorități. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul 

locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2022 și constituirea comisiei de analiză a 

solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței din fondul locativ de stat 

al Municipiului Alexandria nr. 18 din blocul B1, sc. A, str. 1 Mai, nr. 107. 

-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 închirierea prin licitație publică a unor terenuri aparținând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor. 

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

local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Viitorului, nr. 59 cu nr. cadastral 31480. 

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

local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Alexandru Ghica cu nr. cadastral 31688. 

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

interes local al municipiului Alexandria situat  în strada Dunării cu nr. cadastral 22924. 

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

local al municipiului Alexandria a unei cote părți de teren aferentă unei unități locative din Bl. 105, str. 

Alexandru Ghica aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes 

local a unor terenuri 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, cu nr. cadastral 31642, situat în str. 

Dunării, zona bl. L30. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 31965, situat în str. 

Libertății, zona bl. I1. 
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- 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 31451, situat în str. 

Dunării, nr. 281 O. 

- 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 31453, situat în str. 

Dunării, nr. 281 M. 

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unei unități locative, 

aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion 

Creangă, zona Modern. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului proprietarului în vederea organizării de 

șantier la obiectivul de investiții “CL 10 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și a 

sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare ape uzate în aglomerările Alexandria, Zimnicea și 

Videle”, de către SC POLL ALEX CONS TRANS SRL pe terenul în suprafață de 462 m.p., aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria pe perioada execuției lucrărilor.  

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

municipiului Alexandria  pentru următoarele trei luni. 

 -Petitii si interpelari;  

 De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatoarelului proiect 

de hotărâre: 

 -Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui teren, aparținând 

domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, zona bl. 401. 

 D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 

partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.  

 Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune că la finalul ședinței dorește să adreseze doua 

întrebări d-lui. primar Victor Drăgușin. 

 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  prezintă proiectul de 

hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Asociația “Parteneri pentru o Comunitate Europeană” – APCE în vederea implementării 

proiectului “Digitization Approch and Inclusion: Media, Education, Energy, Tools”, 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 asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, 

Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen”-FILIA, Fundația Renașterea pentru 

Educație, Sănătate și Cultură-FRESC, Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-

SASTIPEN în vederea realizării în comun a unor activități de prevenție, depistare precoce, diagnostic și 

tratament precoce al cancerului de col uterin, 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. 
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                                                                    x 

x  x 

 

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

Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociația Dincolo de 

Autism în vederea realizării în comun a unor acțiuni specifice persoanelor cu autism, 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 aprobarea Acordului de principiu pentru începerea demersurilor necesare înfrățirii 

municipiului Alexandria cu orașul Coslada – Spania, 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 aprobarea 

organizării și desfășurării concursului “PRIMĂVARA – CÂNTEC ȘI CULOARE”, în municipiul 

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 aprobarea 

componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza 

municipiului Alexandria, 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. 

Dl. consilier Petcu Marian Dragoș 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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru” . 

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

 

   x 

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

hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul 

Alexandria pentru anul școlar 2021-2022, 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 aprobarea 

Acordului de Parteneriat încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru 

realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate 

din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele 

de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare si/sau drumuri de legătura-5D1", 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 aprobarea  acordulului proprietarului  în vederea vederea utilizării terenulului 

aparținând domeniului public de interes local  în suprafață de 556,13 mp pentru asigurarea zonei de 

protecție a șantierului pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică sediu Primărie" pe perioada 

execuției lucrărilor, 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 aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza studiul de soluție pentru obiectivul de investiții “Eliberare 

amplasament – rețea alimentare energie electrică, în vederea desființării blocurilor B10 și B11”, din 

Municipiul 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 

 

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

hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați și a devizului general 

actualizat conform Legii nr. 12/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Gurvernului nr. 

95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea 

Companiei Naționale de Investiții “C.N.I” – S.A., pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, 

amenajare și extindere piața agroalimentară, Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”, 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. 
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                                                                      x 

x  x 

 

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

indicatorilor tehnico economici actualizați și a devizului general actualizat, pentru obiectivul de 

investiţii ,,Amenajare curte (alei, loc de joacă, parc) la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7”, din 

Municipiul 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 

 

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

hotărâre cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 236/29.10.2009 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a cimitirelor din Municipiul 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 

modificarea și completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru 

serviciul de administrare a domeniului public și privat al Municipiului 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 

 

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

hotărâre cu privire la aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului agricol 2020-2024 pe suport 

electronic și pe suport de hârtie, 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 aprobarea 

criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale pentru anul 2022 din municipiul Alexandria și 

constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru întocmirea listei de priorități, 

după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 

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. 
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Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

hotărâre cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat al 

municipiului Alexandria pentru anul 2022 și constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe 

din fondul locativ de stat pentru întocmirea listei de priorități, după care se trece la întrebări, propuneri, 

discuții. 

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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 aprobarea 

vânzării în rate a locuinței din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr. 18 din blocul B1, 

sc. A, str. 1 Mai, nr. 107, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin 

Agenția Națională pentru Locuințe, rămase disponibile în municipiul Alexandria, după care se trece la 

întrebări, propuneri, discuții. 
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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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 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 închirierea 

prin licitație publică a unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului 

Alexandria a unui teren situat în str. Viitorului, nr. 59 cu nr. cadastral 31480, 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 trecerea din 

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

Alexandru Ghica cu nr. cadastral 31688, 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 dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria situat  în strada Dunării cu nr. cadastral 22924, 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 declararea 

ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unei cote părți de 

teren aferentă unei unități locative din Bl. 105, str. Alexandru Ghica aparținând domeniului privat de 
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interes local al municipiului 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 

 

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 public de interes local a unor terenuri 

din municipiul 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 vânzarea 

prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, cu nr. cadastral 31642, situat în str. Dunării, zona bl. L30, 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 vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 31965, situat în str. Libertății, zona bl. I1, 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 vânzarea 

prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului 

Alexandria, cu numărul cadastral 31451, situat în str. Dunării, nr. 281 O, 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 vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes 

local al Municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31453, situat în str. Dunării, nr. 281 M, 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 vânzarea 

prin licitație publică a unei unități locative, aparținând domeniului privat de interes local al 

Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion Creangă, zona Modern, după care se trece la 
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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 aprobarea acordului proprietarului în vederea organizării de șantier la obiectivul 

de investiții “CL 10 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare 

inclusiv stații de pompare ape uzate în aglomerările Alexandria, Zimnicea și Videle”, de către SC 

POLL ALEX CONS TRANS SRL pe terenul în suprafață de 462 m.p., aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria pe perioada execuției lucrărilor, 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 licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului 

Alexandria, situat în str. Dunării, zona bl. 401, 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 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria  

pentru următoarele trei luni, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții. 

Dl. consilier Petcu Marian Dragoș propune pentru președinte de ședință pentru următoarele trei 

luni pe d-na. consilier Ene Ionela Cornelia. 

Nemaifiind și alte propuneri, d-na președinte de ședință supune la vot propunerea d-lui. 

consilier Petcu Marian Dragoș și se aprobă cu unanimitate de voturi.  

 

   x 

    x                 x 

 

           În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 2651/23.3.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2021, conform HCL 

nr. 97/28.03.2018.  

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 2655/23.03.2021 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav și 

accentuat și asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna aprilie 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 2652/23.03.2021 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul DAS 

Aleaxandria care îndeplinște activități de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice și poate beneficia 

de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

 D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.  
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-Tabelul nominal nr. 2654/23.03.2021 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna aprilie 2021, 

conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 2653/23.03.2021 cu luptătorii pentru victoria revoluției din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna aprilie 2021, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 2757/26.03.2021 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei. Dumitrescu Monica. 

Dl.consilier Petcu Marian Dragoș propune acordarea echivalentului în lei a sumei de 1500 euro. 

Nemaifiind și alte propuneri, d-na. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 2713/25.03.2021 al DAS Alexandria privind acoradarea unui ajutor de urgenta d-

nei. Burcea Larisa Geanina. 

Dl.consilier Petcu Marian Dragoș propune acordarea echivalentului în lei a sumei de 1500 euro. 

Nemaifiind și alte propuneri, d-na. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 

aprobă cu unanimitate de voturi.  

-Punctul de vedere nr. 4788/24.03.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere nr. 4518/25.02.2011 de la SC GIMED SRL la SC MERIDIAN GSM&FOOD SRL. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

- Punctul de vedere nr. 5383/18.03.2021 privind transferul contractelor de inchiriere nr. 

23936/30.11.2007 si nr. 19920/11.10.2011 de la P.F.A. Busuioc Mariana Claudia la Busuioc A. 

Mariana Claudia I.I. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 7789/24.03.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte 

de inchiriere teren garaj. 

 D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 7788/24.03.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte 

de inchiriere teren copertina. 

 D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr.  7787/24.03.2021 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren parcare. 

 D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 -Adresa nr. 6474/10.03.2021 a Compartimentului situații de urgență, PSI, SSM 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca membrii consilieri PNL au demonstrat că atunci 

când proiectele promovate în Consiliul local sunt benefice municipalității au votat “pentru”. 

Tot dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune că una dintre întrebări este legată de stadiul de 

degradare în care a ajuns cantina IPTE precum și zona în care este amplasată, precizând că a ajuns un 

focar de infecție, întrebănd cand se intenționează rezilierea contractului cu Casa Corpului Didactic. 

Deasemenea dl. consilier spune că a doua întrebare este legată de legea care a permis închirierea în 

Parcul Pădurea Vedea și amplasarea unui parc de distracții temporar, precizând că nu dl. primar nu are 

dreptul de a administra această pădure. 

Dl. primar Victor Drăgușin îl întreabă pe dl. consilier Bulumac Florin Gabriel dacă întrebările i-

au fost adresate având calitatea de primar sau ca om. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel precizează ca este vorba de calitatea de primar. 
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Dl. primar Victor Drăgușin spune ca a convenit în urmă cu câteva ședințe că d-lui. consilier 

Bulumac Florin Gabriel și d-nei. consilier Stancu Iuliana le va mai răspunde decât în cadrul 

instituțional, precizând că față de ceilalți consilieri nu are ce comenta. Dl. primar Victor Drăgușin 

spune că nu toate problemele ajung la dumnealui și îl roagă pe dl. consilier Bulumac Florin Gabriel să 

facă o solicitare în acest sens în scris și va primi raspunsurile aferente intrebărilor adresate, 

îndemnându-l pe dl. consilier să procedeze la fel și pe viitor. Deasemenea dl primar Victor Drăgușin îl 

sfătuiește pe dl. consilier Bulumac Florin Gabriel, în cazul în care va dori să candideze pentru funcția 

de primar, să facă mai întâi fapte bune și să vorbească frumos, decent și neacuzator, altfel nu va căștiga 

prin acuze și umiliri. 

Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă d-lui. primar i se pare ca a fost umilit. 

Dl. primar Victor Drăgușin spune că s-a simțit umilit datorită unor comunicări nedrepte și 

nejuste, iar drept urmare va comunica cu dl. consilier Bulumac Florin Gabriel și d-na. consilier Stancu 

Iuliana doar instituțional și roagă secretariatul tehnic să consemneze întrebările d-lui consilier în 

procesul verbal pentru a i se formula răspunsurile în scris. 

 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. 8304 din 31.03.2021 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Răzvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 29.03.2021 

 

 

 

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

astăzi 31.03.2021, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  29.03.2021,  la  tabla  de afișaj a instituției. 

 Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ȘEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


