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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Incheiat astazi, 29 octombrie 2021, orele 11,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sistem de video-conferinta, in prezenta a 19
(nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local,

D-na presedinte de sedinta Cobarlie Silvia 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 d-na 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.

D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 19
octombrie 2021, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

In continuare, d-na presedinte de sedinta, Cobarlie Silvia, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1694 din 22 octombrie 2021 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 25648 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 2021.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobare acuantumului burselor și numărului de burse din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului 
școlar 2021-2022.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 10.760.000 
lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare 
privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Colinde și
obiceiuri de Iarnă”, în municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privirela rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul 
Sanitar Veterinar SRL pe anul 2021.

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2021.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 
lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții al SC PiețeșiTârguri Alexandria 
SRL.

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și
Târguri Alexandria SRL pe anul 2021.

-Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului 
Alexandria către SC Pieţe și Târguri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art. 1 din HCL nr.161/29.05.2017 privind predarea
către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene prin Compania
Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica nr. 119 –
Stadion Municipal și pe strada Vedea nr.4, municipiul Alexandria și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții “Complex Sportiv Stadion Municipal Alexandria, Județul
Teleorman”.
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- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Ion Creangă nr. 60, nr. cadastral 22908.

-Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Soșeaua Turnu Măgurele nr. 4, nr.cadastral 
31820.

-Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Soșeaua Turnu Măgurele  nr. 4, nr.cadastral 
24001.

-Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Soșeaua Turnu Măgurele  nr. 4, nr.cadastral 
31817.

-Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local 
a unui teren din municipiul Alexandria, situat în strada Cuza Vodă, bl. 223, sc. A.

-Proiect de hotărâre cu privire la declarareaca bun aparținând domeniului privat de interes local 
a unui teren din municipiul Alexandria, Strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 6 F.

-Proiect de hotărâre cu privire la darea în folosință gratuită, pe perioada determinată, către
Instituţia Prefectului Judeţul Teleorman, a  unui spaţiu aparținând domeniului privat  de interes local al 
municipiului Alexandria, situat în str. Libertaţii 3A.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu persoanele îndreptățite să
primească locuințe din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria în anul 2022.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat 
al Municipiului Alexandria, nr. 54 din blocul 598, sc. C, str. Sos. Tr. Măgurele, nr.1.

-Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței de sprijin tip modul nr. 62, situată pe
Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct. T52, nr.2D, municipiul Alexandria.

-Petitii si interpelari;
Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari:
-Proiect de hotărâre cu privire la scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace 

fixe aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 1 și 2 la HCL nr. 

105/23.04.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare 
și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 
“DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE 
ÎNȘIRUITE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI ASIGURAREA UTILITĂȚILOR” municipiul 
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 78B.

- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Barbu 
Marina, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane 
vârstnice dependente “Sf. Maria” din comuna Talpa, județul Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu unitățile de învățământ, 
serviciile și societățile comerciale din subordinea Consiliului Local, în vederea organizării licitației 
publice pentru achiziția de energie electrică.

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TR 
ADMİNİSTRARE İMOBİLE SRL Alexandria  pe anul 2021.

D-na 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, d-na 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.
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D-na 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, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare cu privire la rectificareabugetuluilocal al Municipiului Alexandria pe anul 2021, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 11 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, 
Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin si Modrigală Constanța Claudia ) d-na 
Stancu Iuliana nu a participat la vot.

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
cuantumului burselor și numărului de burse din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii, si deoarece nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, 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, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 10.760.000 lei, în conformitate cu 
prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 
împrumuturi din Trezoreria Statului, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, 
Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Colinde și obiceiuri de Iarnă”, 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, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar 
SRL pe anul 2021, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 
Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x
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In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2021,
dupa care se trece la propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, 
Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si 
Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea
și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice
pentru anul 2021 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 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, 
Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
statului de funcții al SC Piețe și Târguri Alexandria 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 11 voturi „pentru” si 8 
„abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, 
Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL 
peanul 2021, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală 
Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la actualizarea
anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a 
domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Pieţe și Târguri Alexandria SRL 
aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, 
Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).
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x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea 
art.1 din HCL nr. 161/29.05.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fonduri Europene prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a
amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica nr. 119 – Stadion Municipal și pe strada Vedea 
nr.4, municipiul Alexandria și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții 
“Complex Sportiv Stadion Municipal 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

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat în strada Ion Creangă nr. 60, nr. cadastral 22908, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi 
„pentru” si 8 „impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure 
Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana)

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na 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 Soșeaua Turnu Măgurele nr. 4, nr. cadastral 31820, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 
voturi „pentru” si 8 „impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 
Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na 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 Soșeaua Turnu Măgurele  nr. 4, nr. cadastral 24001, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi 
„pentru” si 8 „impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure 
Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na 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 Soșeaua Turnu Măgurele  nr. 4, nr.cadastral 31817, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi 



6

„pentru” si 8 „impotriva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure 
Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la declararea
ca bun aparținând domeniului public de interes local a unui teren din municipiul Alexandria, situat în
strada Cuza Vodă, bl. 223, sc. A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 
d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la declarareaca 
bun aparținând domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul Alexandria, Strada
Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 6 F, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „impotriva” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 
Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la darea în
folosință gratuită, pe perioada determinată, către Instituţia Prefectului Judeţul Teleorman, a  unui spaţiu
aparținând domeniului privat  de interes local al municipiului Alexandria, situatîn str. Libertaţii 3A , 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
listei de priorități cu persoanele îndreptățite să primească locuințe din fondul locativ de stat al 
municipiului Alexandria înanul 2022, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii

Deoarece acest proiect de hotarare precum si altele ce vor urma necesita vot secret, si sedinta se 
desfasoata in sistem de video-conferinta, d-na presedinte de sedinta propune ca dl secretar general sa 
exercite atributiile de numarare a voturilor secrete, care au fost exercitate pe parcusul sedintelor pe 
comisii de specialitate, propunere aprobata cu unanimitate de voturi.

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca din totalul de 17 voturi valabil exprimate 
s-au numarat 17 voturi pentru.

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

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria, nr. 54 din blocul 598, 
sc. C, str. Sos. Tr. Măgurele, nr.1, 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.
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x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare  
cu privire la repartizarea locuinței de sprijin tip modul nr. 62, situată pe Șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 
504, pct. T52, nr.2D, municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.

Deoarece acest proiect de hotarare necesita vot secret si sedinta se desfasoara in sistem de 
video-conferinta, d-na presedinte de sedinta roaga pe dl secretar general sa exercite atributiile de 
numarare a voturilor secrete, care au fost exercitate pe parcusul sedintelor pe comisii de specialitate.

Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca din totalul de 17 voturi valabil exprimate 
au fost 17 voturi pentru.

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la scoaterea 
din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe 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

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 1 și 2 la HCL nr. 105/23.04.2021 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului 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 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 
Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, 
CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎNȘIRUITE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI 
ASIGURAREA UTILITĂȚILOR” municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 78B, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, 
Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar pentru doamna Barbu Marina, reprezentând 
acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice dependente “Sf. 
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Maria” din comuna Talpa, 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

In continuare, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la asocierea 
Municipiului Alexandria cu unitățile de învățământ, serviciile și societățile comerciale din subordinea 
Consiliului Local, în vederea organizării licitației publice pentru achiziția de energie electrică, 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, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
cu privire la rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al SC TR ADMİNİSTRARE İMOBİLE 
SRL Alexandria  pe anul 2021, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „impotriva” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Epure Haralambie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 
Modrigală Constanța Claudia si Stancu Iuliana).

x
x x

In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 10022/22.10.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 2021, conform HCL nr. 
97/28.03.2018. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 10023/22.10.2021 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 noiembrie 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 10024/22.10.2021 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 noiembrie 2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 10025/22.10.2021 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 noiembrie
2021, conform HCL nr. 97/28.03.2018.

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 10026/22.10.2021 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna noiembrie 2021, conform HCL nr. 
97/28.03.2018;

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 24964/19.10.2021 al Directiei Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren parcare.
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 24960/19.10.2021 al Directiei Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren garaj.
D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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-Punctul de vedere nr. 25981/28.10.2021 al Directiei Patrimoniu privind acordul pentru 
modificarea contractului de concesiune nr. 20185/23.09.2013, incheiat intre Municipiul Alexandria si 
SC ICS ADMINISTRARE SRL, ca urmare a schimbarii denumirii concesionarului.

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 25735/22.10.2021 al Directiei Patrimoniu privind Acordul Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria pentru inchirierea terenului si constructiilor realizate din investitii 
proprii, de catre SC PHARMA MED SRL, pe terenul concesionat, situat in Municipiul Alexandria, str. 
Viilor, nr. 1D, judetul Teleorman, catre SC WORLDWIDE GAS SRL BUCURESTI.

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 10061/25.10.2021 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui. Florea Sergiu-Cristinel.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 4000 lei.
D-na presedinte de sedinta  supune la vot propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de 

voturi.
-Referatul nr. 10061/25.10.2021 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Silica Elena.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 lei.
D-na presedinte de sedinta  supune la vot propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de 

voturi.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă care este stadiul lucrărilor la Grădinița cu Program 

Prelungit nr. 10, având în vedere faptul că data prevăzută pentru finalizarea construcției a fost 
02.0312021. Tot dl consilier întreabă cine s-a ocupat de lucrare și ce s-a întamplat de nu s-a finalizat 
construcția.

Dl primar Victor Drăgușin il întreabă pe dl consilier Bulumac Florin Gabriel  întreabă în nume 
personal sau în numele grupului de consilieri PNL.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă ce importanță are în numele cui întreabă.
Dl primar Victor Drăgușin spune că dacă dl consilier Bulumac Florin Gabriel nu mai este 

liderul grupului de consilieri PNL nu ii mai raspunde, precizând că il consideră neserios.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel îl roagă pe dl Secretar General Alexandru Răzvan Ceciu să 

noteze faptul că dl primar nu vrea să răspundă unui consilier local. 
Dl primar Victor Drăgușin informează că a mai făcut această afirmație în urmă cu câteva luni. 
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește până la ședința următoare să i se 

comunice din vina cui și din ce cauză nu au finalizate lucrările la grădinița respectivă și dacă 
conducătorul instituției a făcut ceva în acest sens, respectiv dacă a fost penalizată firma care se ocupat 
de construcții.

Dl Secretar General Alexandru Răzvan Ceciu spune că din informațiile pe care le deține, 
informațiile prin PNDL au fost sistate, dar dacă apar și alte informații, dl consilier va fi informat în 
scris.

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,          

Cobarlie Silvia Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA  

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 16.11.2021

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 29.10.2021

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

astazi 16.11.2021, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  29.10.2021,  la  tabla  de afisaj a institutiei.

Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,                                                    

Plosceanu Cristrian
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