JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, 29 septembrie 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 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local,
fiind absenti dl. consilier Augustin Ioan și d-na. David Aurelia.
D-na. președinte de ședință Panagoreț Ioana arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin. (1)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal constituită.
Tot d-na. președinte de ședință informează că la lucrările ședinței participă, de drept, primarul
municipiului Alexandria și Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl.
Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.
D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni la procesul-verbal al ședinței din
18.08.2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
De asemenea d-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni la procesul-verbal al
ședinței din 29.08.2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu 16 voturi “pentru” și o
abținere (dl consilier Din Nelu).
De asemenea d-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni la procesul-verbal al
ședinței din 10.09.2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru” și 2
abțineri (dl consilier Epure Haralambie și d-na consilier Stancu Iuliana)
D-na președinte de ședință informează că a sosit în sală și participă la lucrările ședinței d-na
consilier David Aurelia și sunt 18 consilieri prezenți.
În continuare, d-na. președinte de ședință, Panagoreț Ioana, dă cuvantul d-lui. primar, cel care,
prin dispoziția nr. 1536 din 23 septembrie 2021 și prin adresa Secretarului General al Municipiului
Alexandria nr. 22446 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de
zi:
-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul
2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la arondarea Creșei “Peco” situată în str. Libertății, nr. 1, mun.
Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. nr. 6, situată în str. 1907, nr. 45, mun. Alexandria, jud.
Teleorman.
- Proiect de hotărâre cu privire la arondarea Creșei “1 Mai” situată în str. Al. Ghica, nr. 148,
mun. Alexandria, jud. Teleorman, la Grădinița cu P.P. nr. 4, având aceeași adresă.
- Proiect de hotărâre cu privire la arondarea Creșei “Ion Creangă” situată în str. Ion Creangă, nr.
31, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. “Ion Creangă”, având aceeași adresă.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 6/29.01.2021 privind
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru
anul școlar 2021-2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului
Alexandria în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din
municipiul Alexandria pentru anul școlar 2021-2022.
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- Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului
Alexandria în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar
din municipiul Alexandria pentru anul 2021-2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea suspendării HCL nr. 257/2018 privind aprobarea
Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Alexandria începând cu data de 30.09.2021 până la
actualizarea acestuia.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind
Regulamentul de convieţuire socială în Municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încetării de drept a contractului de asociere nr.
6531/06.05.1998 încheiat între Municipiul Alexandria și SC ASC PRO COM SRL.
- Proiect de hotărâre cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul
Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Centrul de Transfuzie Sanguină
Teleorman în vederea implementării programului educațional “Aventurile Familiei Strop” în
municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Fundația “THE INSTITUTE” în
vederea promovării educației pentru mediu în rândul elevilor din municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării Anexei nr. 3 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 cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și
mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării
obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție a energiei electrice, zona Autobază și Parcare
tip Park&Ride, localitatea Alexandria, județul Teleorman”.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și
mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării
obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție a energiei electrice, zona KOYO, localitatea
Alexandria, județul Teleorman”.
- 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 modificarea și completarea HCL nr. 89 din 19.04.2021 privind
aprobarea tarifelor pentru lucrările de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.
Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 90/19.04.2021 privind
aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.
Alexandria în anul 2021.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L nr. 334/2017 privind
aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în
municipiul Alexandria” în parcările administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L.
- Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes
local al municipiului Alexandria situate în str. Dunării,zona Piața Peco.
- Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea blocului P4, cu nr. cadastral 28150, aparținând
domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe, în administrarea Primărei
municipiului Alexandria, situat în str. Șoseaua Turnu Măgurele nr.1 A.
- Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea blocului P5, cu nr. cadastral 28149, aparținând
domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe, în administrarea Primărei
municipiului Alexandria, situat în str. Șoseaua Turnu Măgurele nr.1 A .
- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes
local a unor terenuri din municipiul Alexandria.
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- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziției nr. 4 din Anexa nr.1 și poziția nr. 4 din
Anexa 2 la H.C.L. nr.165/28.06.2021, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de
interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, situat în strada București, zona ROMPETROL, nr. cadastral
31636.
- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria situat în strada Dunării, nr. 135B, cvartal 68 nr. cadastral
21960.
- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria situat în strada Șoșeaua Turnu Măgurele, nr. 4, nr. cadastral
25334.
- Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren,
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 26081, situat
în str. Drum de Centură nr. 97, municipiul Alexandria, judeţul Teleorman.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria
pentru depozitarea temporară a deşeurilor vegetale.
- Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren,
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 25295,
situat în str. Viilor, nr.1C.
- Proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului
public si privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local
Administrația Domeniului Public 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 31739, situat în str.
Dunării, zona bloc F6.
- Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației locuinței tip modul nr. 62, din “spațiu
social temporar pentru situații de urgență” în “locuință de sprijin”.
- 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 repartizarea locuinței nr. 6 destinată închirierii în mod
exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, rămasă disponibilă în blocul G, str. Ion Creangă din
municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând
domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, nr. 163 D.
- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de
autovehicule, zona bloc 817 si zona bloc 821.
- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând
domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării nr. 140 A, nr.
cadastral 31844.
- 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 urmatorului proiect de
hotărâre:
-Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuințelor tip modul nr. 12 și 14, situat pe
șoseaua Alexandria-Pitești, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria.
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D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. președinte de
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea d-lui primar Victor Drăgușin și se
aprobă cu unanimitate de voturi.
D-na. președinte de ședință roagă colegii consilieri care au un interes patrimonial în ceea ce
privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, să declare acest lucru și să nu
participe la votarea respectivului proiect.
Se intră în ordinea de zi și, la primul punct, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2021, după care
se trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl consilier Epure Haralambie spune că se va abține la acest proiect de hotărâre din anumite
motive, menționând că proiectul pentru reabilitarea primăriei se realizează din fonduri europene și
întreabă de ce se suplimentează valoarea de șapte sute de mii lei și întreabă de ce acest obiectiv nu a
avut studiu tehnic. Tot dl consilier spune că în ceea ce privește poliția locală nu a fost prezentată nici o
informație cu privire la echipamentele care vor fi achiziționate. Deasemenea dl consilier spune că în
ceea ce privește clubul pensionarilor consideră că este un spațiu prea mic pentru achiziționarea de 7
aere condiționate. Tot dl consilier spune că actualizarea puzului parcului industrial în continuare
manâncă bani.
Dl primar Victor Drăgușin spune că în ceea ce privește reabilitarea sediului primăriei finanțarea
este externă dar sunt și cheltuieli neeligibile pe care, așa cum au precizat cei de la autoritatea de
management și drept urmare trebuiesc platite din fonduri proprii. Tot dl primar informează că pentru
toate proiectele cu fonduri europene sau guvernamentale se vor majora și indicatorii și valoarea
creditelor deoarece există în vigoare un act normativ care reglementează corelarea valorii în investiții
ținând cont de creșterea prețurilor materialelor, precizând că acesta este unul din motivele pentru care a
fost aprobat un credit bancar și informează că mai există și varianta de credit prin trezorerie pentru o
perioadă limitată de timp. Deasemenea dl primar spune că în ceea ce privește achiziționarea de aere
condiționate pentru clubul pensionarilor, informează că acesta este unul destul de mare și precizează că
valoarea nu o cunoaște deoarece acestea vor fi achiziționate prin SEAP. În continuare, dl primar spune
că pentru poliția locală vor fi achiziționate stații de emisie-recepție care folosesc o frecvență care le
permite colaborarea cu jandarmeria și poliția națională. Deasemenea dl primar spune că în ceea ce
privește puz-ul parcului industrial, în momentul în care a fost făcut, limita până la drumul național era
de 20 de metrii și ulterior retragerea față de drumul național a trebuit modificată la 50 de metrii, asta
însemnând faptul că investitorii nu puteau să construiască nimic pe o adâncime de 50 de metrii și
pentru că puz-ul inițial era prevăzut cu o cale de acces pe mijloc se pierdea foarte mult spațiu, astfel în
urma unor consultări cu proiectantul s-a convenit că ar fi mai bună varianta pentru o cale de acces lângă
drumul național pentru a nu se pierde un sfert din spațiul parcului.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la
vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii consilieri Epure
Haralambie, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Modrigală Constanța Claudia și Stancu Iuliana).
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la arondarea Creșei “Peco” situată în str. Libertății, nr. 1, mun. Alexandria, jud.
Teleorman la Grădinița cu P.P. nr. 6, situată în str. 1907, nr. 45, mun. Alexandria, jud. Teleorman, după
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care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă
proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la arondarea
Creșei “1 Mai” situată în str. Al. Ghica, nr. 148, mun. Alexandria, jud. Teleorman, la Grădinița cu P.P.
nr. 4, având aceeași adresă, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na
președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu
unanimitate de voturi.
x
x
x
La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la arondarea Creșei “Ion Creangă” situată în str. Ion Creangă, nr. 31, mun.
Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. “Ion Creangă”, având aceeași adresă, după care se
trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul
de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea Anexei la HCL nr. 6/29.01.2021 privind 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 că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea
reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administrație ale
unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul școlar 2021-2022,
după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.
Dl consilier Epure Haralambie spune ca acest proiect de hotărâre prevede desemnarea
reprezentanților Consiliului local și a văzut în cuprinsul acestuia o listă de reprezentanți pentru care
consilierii PNL nu au fost consultați. Tot dl consilier spune că față de prevederile legale în vigoare,
numărul de membrii se face în funcție de numărul de clase. De asemenea dl consilier întreabă de ce nu
au fost consultați în ceea ce privește desemnarea reprezentanților Consiliului local.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu precizează că se desemnează reprezentanți ai
Consiliului local și nu consilieri locali, deoarece aceștia se află în conflict de interese. Tot dl secretar
general informează că membrii consiliului local au avut termen până în această zi la ora ședinței să
prezinte amendamente în scris vizavi de inițiativa d-lui primar, menționand că pot fi făcute
amendamente și în plen, dar trebuie prezentat un consimțământ în scris al persoanei desemnate.
Dl primar Victor Drăgușin spune că în ceea ce privește lista prezentată, considerând că membrii
consiliului local au avut timp să o analizeze în doua zile de ședințe de comisii pe domenii de
specialitate, aceștia sunt salariați ai primăriei. Tot dl primar precizează că nu este vorba de nici o
5

bătălie, chiar dacă această hotărâre a fost inițial atacată de Instituția Prefectului și ulterior instanța a dat
dreptate Primăriei, precizând faptul că ANI a spus clar că memrbii consiliului local s-ar afla în conflict
de interese dacă ar fi desemnați. Tot dl primar spune că dacă d-nii consilieri doresc, pot contesta
această hotărâre, precizând că este propunerea dânsului dar consiliul local poate modifica și schimba pe
oricare dintre salariații desemnați, considerând că aceștia lucrează în anumite compartimente care au
tangență cu unitățile de învățământ, iar aceste funcții de reprezentanți nu sunt plătite.
D-na consilier Stancu Iuliana spune că este de acord cu punctul de vedere al d-lui consilier
Epure Haralambie dar și cu punctul de vedere al d-lui primar Victor Drăgușin. Deasemenea d-na
consilier consideră că în urma unei discuții anterioare poate ar fi căzut de comun acord în ceea ce
privește aceasta desemnare. Tot d-na consilier spune că știe foarte bine cum funcționează un consiliu de
administrație și spune că are o observație vizavi de Liceul Tehnologic nr.1, precizând că nu are o
problemă personală cu d-na Curea Gina Georgeta dar consideră că nu este o propunere bună deoarece
este o concurență între Liceul Tehnologic nr. 1 și Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”.
Dl primar Victor Drăgușin spune că d-na consilier poate să propună pe oricine altcineva. Tot dl
primar precizează că nici dânsul nu a fost consultat de d-na Stancu Iuliana cănd a schimbat directori de
școli, aducând aminte că nu va semna contracte de management financiar cu directori numiți fără
concurs.
D-na președinte de ședință Ioana Panagoreș spune că d-na Curea Gina Georgeta este un cadrul
didactic foarte bun și Liceul Tehnologi nr.1 se poate folosi de experiența dânsei.
D-na consilier Stancu Iuliana spune că nu contestă experiența d-nei Curea Gina Georgeta dar
este vorba de concurența dintre cele doua licee.
D-na. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre precum și altele care vor
urma au caracter individual cu referire la persoane, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotărârile să fie luate prin vot secret
și propune să se aleagă o comisie de numare a voturilor formată din 3 membrii care să-și exercite
atribuțiile pe întreaga durată a ședinței.
D-na. consilier Cobârlie Silvia 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 10 de voturi „pentru” , 7 voturi “împotrivă” și un
vot nul.
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 desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alexandria în
Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din
municipiul Alexandria pentru anul 2021-2022, 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.
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D-na. președinte de ședință spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă
secretariatul tehnic să distribuie buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret.
D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte
rezultatul votului secret.
Dl. consilier Micu Cătălin Mihai, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din
totalul de 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 10 de voturi „pentru” , 7 voturi “împotrivă” și un
vot nul .
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
suspendării HCL nr. 257/2018 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul
Alexandria începând cu data de 30.09.2021 până la actualizarea acestuia, după care se trece la întrebări,
propuneri, discuții.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dânsul este autorul moral al acestui proiect de
hotărâre și il roagă pe dl primar să retragă acest proiect de pe ordinea de zi deoarece nu are cadrul legal,
precizând că acest registru al spațiilor verzi funcționează în baza legii 24/2007 și a unui ordin de
ministru și nu intră în atribuția SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL constatarea
deficiențelor acestui registru. Tot dl consilier spune că acel registru, conform ordinului de ministru, este
întocmit și gestionat de către o comisie și dă citire prevederilor legale referitoare la întocmirea și
gestionare registrului spațiilor verzi. De asemenea dl consilier întreabă dacă este constituită o comisie
pentru acest registru aprobată prin dispoziție a primarului și precizează că nu intră în atribuția
Consiliului local aprobarea sau suspendarea registrului spațiilor verzi.
Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier a citit prevederile legae privind intocmirea
registrului spațiilor verzi până la aprobarea acestuia, prevederi ce au fost respectate. Tot dl primar
spune că au fost primite sesizări din partea ASCE care a găsit neconformități, precizând că nu dl
consilier este autorul moral al acestui proiect de hotărâre. Tot dl primar spune că prin Poliția Locală au
mai fost făcute verificări și s-au mai constatat și alte advertențe, informând că nu Poliția Locală sau
ASCE modifică sau suspendă registrul spațiilor verzi. De asemenea dl primar spune că acest registru a
fost realizat de o firmă specializată, care a prezentat documente în acest sens, așa cum prevede și legea,
considerând că este o vină a comisiei de recepție a lucrării, iar cheltuielile generate de reactualizaea
registrului vor fi solicitate ca și cheltuieli de penalități în instanță și vor fi suportate de firma care a
întocmit registrul.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că dl consilier a citit prevederile din
normele tehnice de aplicare a unei legi, precizând că în lege se prevede ca autoritățile administrației
publice locale au obligația să țină evidența spațiilor verzi și să o actualizeze de cate ori este necesar. De
asemenea, dl secretar general spune că în Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă se
precizează că în cazuri speciale un act normativ poate fi suspendat de un alt act normativ de același
nivel sau nivel superior.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă poate Consiliul local să suspende o hotărâre
de Consiliu local.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că orice hotărâre adoptată poate fi
suspendată de către aceeași autoritate.
Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier a citit dintr-o lege care stă la baza constituirii
registrului spațiilor verzi, iar suspendarea este prevăzută intr-o altă lege. Tot dl primar spune că
registrul a fost aprobat printr-o hotărâre de Consiliu local iar suspendarea acestuia se realizează tot
7

printr-o hotărâre de Consiliu local, până la predarea lucrării și ștergerea greșelilor pentru care vor platii
cei găsiți responsabili în urma unei anchete administrative.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a vorbit dl director de la ASCE și pentru asfaltul
turnat în dreptul unei curți de pe strada 1 Decembrie nu a plătit nimeni și întreabă ce se va face în
această situație.
Dl primar Victor Drăgușin spune că daca dl director nu găsește vinovat, acesta va plăți costurile
dacă nu va fi găsit vinovat.
Dl consilier Petcu Marian Dragoș spune că în locul respectiv este turnat ciment și nu asfalt.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este asfalt și nu este singurul astfel de caz.
Dl primar Victor Drăgușin întreabă dacă dl consilier Bulumac Florin Gabriel este în continuare
reprezentantul grupului PNL în Consiliul local.
Dl consilier Epure Haralambie spune că dl consilier Bulumac Florin Gabriel este în continuare
reprezentantul grupului PNL în Consiliul local.
Dl primar Victor Drăgușin spune că va comunica în continuare cu dl consilier, precizând că nu
mai dorea să aibă discuții cu dânsul.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri
Epure Haralambie, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Modrigală Constanța Claudia și Stancu Iuliana).
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de
convieţuire socială 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
încetării de drept a contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998 încheiat între Municipiul Alexandria și
SC ASC PRO COM SRL, 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 încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul
Local al municipiului Alexandria cu Centrul de Transfuzie Sanguină Teleorman în vederea
implementării programului educațional “Aventurile Familiei Strop” 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
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În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la încheierea
Acordului de Parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria
cu Fundația “THE INSTITUTE” în vederea promovării educației pentru mediu în rândul elevilor 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 modificării Anexei nr. 3 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, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl consilier Epure Haralambie spune că se va abține la acest proiect de hotărâre, informănd că a
avut o discuție cu dl director al CSM și a cerut contractele de activitate sportive și i s-a comunicat că
sunt foarte multe și nu le poate pune la dispoziție întru-un timp atât de scurt, acesta fiind motivul.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii consilieri Epure
Haralambie, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Modrigală Constanța Claudia și Stancu Iuliana).
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea
cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria
pentru semnarea documentelor aferente realizării obiectivului de investiții “Extindere rețea de
distribuție a energiei electrice, zona Autobază și Parcare tip Park&Ride, localitatea 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.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea cofinanțării, a contractului cadru de cofinanțare și mandatarea
Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente realizării obiectivului de
investiții “Extindere rețea de distribuție a energiei electrice, zona KOYO, localitatea 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.
D-na consilier Stancu Iuliana dorește să intervină referitor la acest proiect, prezentând
demersurile pentru reducerea cheltuielilor legate de energia electrică la Liceul Tehnologic nr.1 și în
urma unei discuții cu dl director adjunct de la Distribuție Oltenia i s-a sugerat să monteze un generator
propriu.Tot d-na consilier întreabă vizavi de acest proiect, în scopul de a nu da curs proiectului cu
generator, dacă prin această extindere se poate lega și liceul.
Dl primar Victor Drăgușin spune că veni în sala de ședinșe responsabilul pe acest proiect pentru
a da detalii tehnice.
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x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul 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, 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 HCL nr. 89 din 19.04.2021 privind aprobarea tarifelor
pentru lucrările de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 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 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Bulumac
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia
și Stancu Iuliana).
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea și completarea HCL nr. 90/19.04.2021 privind aprobarea listei lucrărilor de proiectare care
urmează a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria în anul 2021, după care se trece
la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu
10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Bulumac Florin Gabriel,
Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia și Stancu
Iuliana).
D-na Claudia Pârjolea, șef birou în cadrul Biroului Investiții cu Fonduri Europene sosește în
sala de ședințe.
D-na consilier Stancu Iuliana întreabă dacă prin proiectul de hotârare aprobat anterior, respectiv
extinderea rețelei electrice în zona KOYO, Licetul Tehnologic nr. 1 se poate deconecta de la fabrică și
se poate conecta direct la rețea.
D-na Claudia Pârjolea prezintă detaliile tehnice referitoare la proiect și îi recomandă d-nei
consilier să ia legătura cu furnizorul de energie electrică pentru mai multe detalii referitoare la branșare.
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 H.C.L nr. 334/2017 privind aprobarea
Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul
Alexandria” în parcările administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., 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
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În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la alipirea
unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în str.
Dunării,zona Piața Peco, 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 apartamentarea blocului P4, cu nr. cadastral 28150, aparținând domeniului privat
al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe, în administrarea Primărei municipiului
Alexandria, situat în str. Șoseaua Turnu Măgurele nr.1 A, 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
apartamentarea blocului P5, cu nr. cadastral 28149, aparținând domeniului privat al Statului Român
prin Agenția Națională pentru Locuințe, în administrarea Primărei municipiului Alexandria, situat în
str. Șoseaua Turnu Măgurele nr.1 A, 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 privat 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 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii
consilieri Epure Haralambie, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore
Nicușor, Modrigală Constanța Claudia și Stancu Iuliana).
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
modificarea poziției nr. 4 din Anexa nr.1 și poziția nr. 4 din Anexa 2 la H.C.L. nr.165/28.06.2021,
privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat 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 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri
Epure Haralambie, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Modrigală Constanța Claudia și Stancu Iuliana).
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 dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat în strada București, zona ROMPETROL, nr. cadastral 31636, după care
se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se
aprobă cu 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Bulumac
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia
și Stancu Iuliana).
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la
dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria
situat în strada Dunării, nr. 135B, cvartal 68 nr. cadastral 21960, 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 privat de interes local al
municipiului Alexandria situat în strada Șoșeaua Turnu Măgurele, nr. 4, nr. cadastral 25334, 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
concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, aparținând domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 26081, situat în str. Drum de Centură nr. 97,
municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să facă un amendament, deoarece din
calculele dânsului reiese un preț de 1,64 lei/mp/lună și propune suma de 2,5 lei.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că sumele prezentate sunt date de un
evaluator autorizat.
D-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel
și este respins, obținând 10 “abțineri” și 8 voturi “pentru” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Bulumac
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia
și Stancu Iuliana)
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la
vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Epure
Haralambie, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Modrigală Constanța Claudia și Stancu Iuliana).
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 aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria pentru depozitarea
temporară a deşeurilor vegetale, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl consilier Epure Haralambie întreabă cu ce mașini vor fi transportate deșeurile în zona
respectivă, pentru cât timp vor fi depozitate și ce se va întampla cu deșeurile respective.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că amplasamentul va fi situat pe drumul de
centură, în zona silozurilor și vor fi transportate cu mașinile Administrației Domeniului Public deșeuri
vegetale rezultate în urma toaletărilor domeniului public, precizând că fi o depozitare temporară
deoarece deșeurile respective vor fi ridicate de către POLARIS.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în anul 2015 a mai fost aprobat un astfel de
amplasament printr-o Hotărâre de Consiliu Local și întreabă ce s-a întâmplat cu respectivul
amplasament și de ce ar fi nevoie de unul nou, menționând că au mai fost aprobate depozite de deșeuri
și în anii 2011 pentru deșeuri animale și deșeuri rezultate din construții.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că din punct de vedere juridic, utima
hotărăre aprobată rămâne valabilă.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă de ce este nevoie de o nouă platformă de
depozitare deșeuri din moment ce exista deja o altă platformă și ce se va întâmpla cu cea veche.
D-na viceprimar Ene Cornelia spune că prin hotărâri de consiliu local au fost aprobate cele trei
platforme enumerate de dl consilier Bulumac Florin Gabriel, platforme pentru diferite tipuri de deșeuri,
iar acest amplasament va fi aprobat în vederea obținerii unei autorizații pentru platformă de depozitare
deșeuri vegetale.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă de ce nu se autorizează un alt amplasament deja
aprobat și dacă precedentul amplasament aprobat este legal.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că este legal aprobat.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă de ce nu se autorizează respectivul amplasament
aprobat deja.
Dl viceprimar Ene Cornelia spune că în momentul de față trebuie îndeplinite anumite condiții în
vederea obținerii autorizației, precum împrejmuire, platformă betonată, cameră de supraveghere și
altele.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în conformitate cu prevederile legale trebuiau
stabilite mai multe locații și întreabă care au fost celelalte locații și cum s-a ajuns la alegerea locației
prezentate, precizând trebuie îndeplinite anumite condiții geologice și pedologice, întrebând de
asemenea dacă s-a colaborat cu alte instituții publice și dacă a fost obținut vre-un aviz de mediu în acest
sens.
D-na președinte de ședință spune că astfel de discuții pot fi clarificate în cadrul ședințelor
comisiilor pe domenii de specialitate.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că lucrurile pot fi clarificate și în cadrul ședinței în
plen.
Dl primar Victor Drăgușin spune că nu înțelege ce spune dl consilier, precizând că în momentul
de față este prezentat un proiect de hotărâre de relocare, informând că este un litigiu mai vechi între
POLARIS și ADP, în sensul că POLARIS refuză să ridice deșeurile provenind din toaletările
domeniului public, iar în acest context se dorește înființarea unei platforme pe care să o administreze
ADP. Tot dl primar spune că referitor la ceea ce discuta dl consilier Bulumac Florin Gabriel, avizele se
obțin în urma autorizării.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă de ce nu este necesar un aviz de mediu.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că în momentul de față doar se stabilește o
locație și nu este nevoie de un astfel de aviz.
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Dl primar Victor Drăgușin spune avizele se vor obține din partea instituțiilor abilitate după
aprobarea amplasamentului, iar dacă instituțiile respective vor considera că spațiul respectiv nu
corespunde se va căuta alt spațiu, precizând că sunt foarte multe spații disponibile.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că era mai bine să fi avut o colaborare anterioară în
ceea ce privește problemele de mediu cu Agenția pentru Protecția Mediului și Garda Națională de
Mediu.
Dl primar Victor Drăgușin întreabă cu cine să fi avut o colaborare, precizând că în plină
pandemie instituțiile enumerate de dl consilier amendau primăria motivând că nu au fost efectuate
salubrizări. Tot dl primar Victor Drăgușin spune că în curs de un an toate problemele legate de mediu
vor fi rezolvate în municipiul Alexandria.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este cam târziu.
Dl primar Victor Drăgușin spune că problemele de mediu vor fi rezolvate, informând că
prioritățile și ordinea financiară pentru rezolvarea problemelor ține și de Consiliul local. Tot dl primar
spune că pe vreme de pandemie foarte mulți bani au fost dirijați către unitățile de învățământ, ținând
cont ca nu s-a primit nici un ban de la Guvern, și în acest context garda de mediu a amendat primăria
pe motiv că a fost aruncat gunoi necontrolat într-o zonă limitrofă a municipiului. De asemenea dl
primar spune că vor fi montate camere de supravhegere în zonele limitrofe ale municipiului și la
ghenele de gunoi pentru a nu mai fii probleme legate de gunoi. Tot dl primar spune că practicile
anumitor jurnaliști nu sunt deontologice în condițiile în care alte UAT-uri stau mult mai prost în ceea
ce privește probleme de mediu și cele legate de gunoi aruncat necontrolat. Dl primar Victor Drăgușin
spune că a mai fost acuzat de tăierea copacilor din municipiu și informează că în cadrul Administrației
Domeniului Public este angajat un silvicultor care verifică cu ajutorul anumitor dispozitive starea
copacilor și poate constata dacă aceștia sunt goi pe dinauntru și ulterior dacă este cazul se solicită aviz
în vederea taierii unui copac gol pe dinauntru. Tot dl primar spune că nu a făcut nimic ilegal, precum și
în cazul proiectului de hotărâre propus, menționând că a propus înființarea unei platforme pentru
deșeuri și Consiliul local poate să o aprobe sau nu.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel îl întreabă pe dl primar ce părere are vizavi de calitatea
aerului din municipiul Alexandria.
Dl primar Victor Drăgușin spune că de multe ori calitatea aerului nu este în regulă dar întreabă
cine poluează aerul în municipiu. Tot dl primar spune că de când este PNL-ul la putere aerul în
municipiul Alexandria și municipiul Turnu Măgurele este toxic și întreabă ce industrie este în zonă de
este aerul poluat.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că tăierea copacilor a dus la calitatea slabă a aerului.
Dl primar Victor Drăgușin spune ca a plantat peste zece mii de arbori. Tot dl primar spune că
are dubii vizavi de corectitudinea nalizelor aerului, ținând cont de faptul că municipiul Alexandria este
oraș de câmpie și când bate vantul, praful este adus de pe câmp în tot municipiul, inclusiv în zona
senzorilor care verifică calitatea aerului.
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri
Epure Haralambie, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Modrigală Constanța Claudia și Stancu Iuliana).
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, aparținând
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domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 25295, situat în str.
Viilor, nr.1C, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să facă un amendament, respectiv mărirea
tarifului de la 2,70/mp lei, la 3,50 lei/mp.
D-na președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel
și este respins, obținând 10 “abțineri” și 8 voturi “pentru” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Bulumac
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia
și Stancu Iuliana)
Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la
vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Epure
Haralambie, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Modrigală Constanța Claudia și Stancu Iuliana).
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la darea în
administrare a unor bunuri aparținând domeniului public si privat de interes local al municipiului
Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, după
care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și
se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

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 31739, situat în str. Dunării, zona bloc F6, după
care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și
este respins, obținând 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Epure Haralambie,
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală
Constanța Claudia și Stancu Iuliana).
x
x
x
În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la schimbarea
destinației locuinței tip modul nr. 62, din “spațiu social temporar pentru situații de urgență” în “locuință
de sprijin”, 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 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 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru”.
D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.
x
x

x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea
locuinței nr. 6 destinată închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, rămasă
disponibilă în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, 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 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru”.
D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat de
interes local al Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, nr. 163 D, după care se trece la
întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 10
voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Bulumac Florin Gabriel,
Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia și Stancu
Iuliana).
x
x
x
În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea
prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, zona bloc 817 si zona bloc 821, 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

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de
interes local al Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării nr. 140 A, nr. cadastral 31844, după care
se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se
aprobă cu 10 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Bulumac
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Modrigală Constanța Claudia
și Stancu Iuliana).
x
x

x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de
hotărâre cu privire la repartizarea locuințelor tip modul nr. 12 și 14, situat pe șoseaua AlexandriaPitești, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria, 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 18 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru”.
D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.
x
x

x

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 Cobârlie Silvia.
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. 8696/21.09.2021 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în
municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2021, conform
HCL nr. 97/28.03.2018.
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D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 8697/21.09.2021 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 octombrie 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. 8698/21.09.2021 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 octombrie 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. 8699/21.09.2021 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 octombrie
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. 8700/21.09.2021 cu luptătorii pentru victoria revoluției din decembrie
1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna octombrie 2021, conform HCL nr.
97/28.03.2018;
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 22393/22.09.2020al 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.

-Punctul de vedere nr. 22389/22.09.2021 al Direcției Patrimoniu privind acordul cererea
comuna nr. 21202/07.09.2021 a domnului Osiac Iulius Sirub, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr.
12 situata in blocul S2, sc A, str. Dunarii, municipiul Alexandria si a domnului Matei Valentin Cosmin,
chirias al unitatii locative nr. 14, situata in blocul S2, sc A, str. Dunarii, municipiul Alexandria.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind și alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință mulțumește
pentru participare și declară închise lucrările ședinței.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Panagoret Ioana

SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr.
din 11.10.2021
VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL
de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria
din 29.09.2021

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primăria municipiului Alexandria, am procedat
astăzi 11.10.2021, la afișarea procesului verbal al

dezbaterilor din

municipiului Alexandria din 29.09.2021, la avizierul instituției.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,
Plosceanu Cristrian
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ședinșa Consiliului local al

