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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2021, orele 14,00, în ședință ordinară a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară la sediul Centrului Multifuncțional pentru Tineri din
municipiului Alexandria, în prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati 
alcatuiesc Consiliul local, fiind absent d-na. consilier Stancu Iuliana.

Dl. președinte de ședință Petcu Marian Dragoș 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 dl. 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.

Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 29
decembrie 2021, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare, dl. președinte de ședință, Petcu Marian Dragoș, dă cuvantul d-lui. primar, cel 
care, prin dispoziția nr. 115 din 25 ianuarie 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 5124 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind 
stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale 
pentru persoane fizice în municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ-teritoriala a municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 
contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției 
Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria, 
Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de 
Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale Clubului Sportiv Municipal Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism( C.T.A.T.U.) și a Regulamentului de organizare și funcționare a C.T.A.T.U.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 
devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Racorduri la utilități Complex Sportiv 
Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, Județul Teleorman”.

- 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 gestiuniii 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 planului de acţiuni pentru efectuarea  orelor de 
muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea blocului P3, cu nr. cadastral 31334, aparținând 
domeniului privat al Statului Roman, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in administrarea 
Primariei municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Tr. Magurele nr. 1A.
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- Proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri aparținând domeniului privat  de interes 
local al municipiului Alexandria situate în str. Sos. Tr. Magurele nr. 4.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transferului  fără plată a unor bunuri  din 
patrimoniul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, în domeniul public de interes local al 
municipiului Alexandria şi administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind 
aprobarea infiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de funcţii şi a 
regulamentului de organizare si funcţionare.

- 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.

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita retragerea de pe proiectul ordinii de zi a urmatorului proiect de 

hotărâre:
- Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism( C.T.A.T.U.) și a Regulamentului de organizare și funcționare a C.T.A.T.U.
și introducerea pe proiectul ordinii de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 33 din 27 februarie 2017 privind 

aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului 
Alexandria și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modalităților de emitere a Autorizației de 
Construire în regim de urgență.

-Proiect de hotărâre cu privire la Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr.152/27.05.2021 privind 
Aprobarea participării UAT Municipiul Alexandria ȋn cadrul Programului "South-Muntenia Energy 
Efficiency for Public Buildings Investment Programme", finanțat în cadrul Programului E.L.E.N.A. –
European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe 
finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor acceptate 
şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria.

Dl. 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 a fost retras proiectul de hotărâre cu privire la 
actualizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism( C.T.A.T.U.) și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. și introdus proiectul modificarea HCL nr. 33 
din 27 februarie 2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism a municipiului Alexandria și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că este același lucru. 
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu a fost prezentat în această formă la ședințele 

pe comisii de specialitate.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că este același proiect de hotărâre, doar că în 

cuprinsul dispoziției de convocare a fost scris titlul eronat, iar proiectul a fost în forma corectă la mapă.
Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, dl. 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.

Dl. 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 modificarea și completarea H.C.L. nr. 330/17.12.2021 privind stabilirea taxei 
speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane 
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fizice în municipiul Alexandria pentru anul fiscal 2022, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuții.

Dl consilier Epure Haralambie spune că de la ultima ședință nu a observat modificări vizavi de 
discuțiile purtate pe marginea acestui proiect, iar astăzi va face mai multe propuneri de modificare, 
precizând că până în acest moment s-a mărit foarte puțin termenul și a crescut taxa.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că la ultima ședință a rămas stabilit ca dl 
consilier să prezinte propuneri.

D-na consilier Stancu Iuliana sosește în sala de ședințe și participă la lucrările ședinței, 
prezența fiind de 19 consilieri din totalul de 19 câți alcătuiesc Consiliul local.

Dl primar Victor Drăgușin o invită să participe la discuții pe d-na Ureche Claudia, director al 
Direcției Impozite și Taxe Locale.

Dl consilier Epure Haralambie spune că va face propuneri, pe care le motivează după cum 
urmează:

“Propuneri de modificare a HCL nr. 330/17.12.2021
I. Forma actuală

Art.1. Se instituie taxa specială d salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri 
municipale pentru persoane fizice în municipiul Alexandria.

Forma propusă
Art.1. Se instituie taxa specială de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri 
municipale pentru persoane fizice ce locuiesc în municipiul Alexandria și care nu au încheiat contract 
prestări de servicii de salubrizare cu operatorul de salubrizare.

Motivație
În speță se încalcă prevederile art. 26, alin. 1 lit. c din Legea nr. 101/2006, respectiv taxa 

specială se datorează doar în cazul prestațiilor de care persoana fizică beneficiază individual fără 
contract.

II. Forma actuală
Art.4. Contractele de prestări de servicii de salubrizare încheiate de operatorul de salubrizare cu 
persoanele fizice din municipiul Alexandria vor fi realizate de către acestea, până la data de 
01.01.2022.

Forma propusă
Art.4. Se abrogă.

Motivație
În speță se încalcă prevederile art. 13, alin. 3 din Legea nr. 101/2006, respectiv relațiile dintre 

operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali șe desfășoară pe bază de contracte, 
reprezintă de asemenea o gravă încălcare a drepturilor persoanelor fizice prin restrângerea exercițiului 
drepturilor și al libertății de voință fiind astfel încălcate prevederile art. 53 din Constituția României.

Propuneri de modificare a Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare pentru 
colectgare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice în municipiul Alexandria.

I. Forma actuală
Capitolul I, alin.2. Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice care beneficiază de 
seriviile de salubrizare.

Forma propusă
Utilizatori ai serviciului de salubrizare persoanele fizice care beneficiază individual de una sau de 

mai multe activități specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se 
realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu 
operatorul licențiat pentru prestarea serviciului în municipiul Alexandria.

Motivație
Definiția actuală încalcă flagrant prevederile art. 24 alin.1 lit. b din Legea nr. 101/2006.

II. Forma actuală
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Capitolul I, alin.4. Contractul de prestare a activității de colectare a deșeurilor menajere, încheiat de 
utilizator în nume propriu cu operatorul licențiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-
teritorială, prin care s-au stabilit tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual persoanele 
fizice, va înceta, prin reziliere de către operatorul de salubrizare.

Forma propusă
Capitolul I, alin.4. Se abrogă.

Motivație
În speță se încalcă prevederile art. 13 alin. 3 din Legea nr. 101/2006, respectiv relațiile dintre 

operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali se desfășoară pe baza de contracte, 
reprezintă deasemenea o gravă încălcare a drepturilor persoanelor fizice prin restrângerea exercițiului 
drepturilor și al libertăților de voință, fiind astfel încălcate prevederile art. 53 din Constituția României.

III. Forma actuală
Capitolul I, alin. 5. Taxa specială de salubrizare se datorează de către toți contribuabilii persoane fizice 
din municipiul Alexandria, beneficiari ai serviciului de salubrizare.

Forma propusă
Taxa specială de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale se 

datorează de persoanele fizice ce locuiesc în municipiul Alexandria și care nu au încheiat contract 
prestări de servicii de salubrizare cu operatorul de salubrizare.

Motivație
În speță se încalcă prevederile art. 26 alin. 1 lit. c din Legea nr. 101/2006, respectiv taxa 

specială se datorează doar în cazul prestațiilor de care persoana fizică beneficiază individual fără 
contract.

IV. Forma actuală
Capitolul III, alin.1. Taxa specială de salubrizare se datorează annual, cutermen de plată în două rate 
egale, astfel:
-31 martie inclusiv, pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai și iunie.
-30 septembrie inclusiv, pentru lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie.

Forma propusă
Taxa specială de salubrizare se datorează anual, cu termen de plată în 4 rate egale, astfel:

-31 martie inclusiv, pentru lunile ianuarie, februarie, martie.
-30 iunie inclusiv, pentru lunile  aprilie, mai și iunie.
-30 septembrie inclusiv, pentru lunile iulie, august, septembrie.
-31 decemrbei inclusiv, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie.

Motivație
În speță, încasarea sumelor se realizează pentru servicii prestate referindu-se astfel la obligații 

scadente. De asemenea prin plata în 4 tranșe se reduce presiunea financiară asupra populației prin 
repartizarea în timp a obligației de plată.”

Dl consilier Epure Haralambie spune că dorește ca aparatul de specialitate să ia în considerare 
propunerile făcute pentru a nu apărea probleme în ceea ce privește procesul de colectare și pentru a se 
face un lucru bun pentru populație.

Dl primar Victor Drăgușin spune că aînțeles de la dl consilier că se dorește să se rămână că și 
până în prezent, respectiv cu taxa specială pentru cei care nu au contract și va da cuvântul aparatului de 
specialitate, deoarece cele prezentate intră în sfera juridică.

Dl viceprimar Augustin Ioan întreabă ce se va întâmpla cu cetățenii care nu au contracte, 
precizând că astfel vor fi din ce în ce mai multe cazuri.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă cum de a ajuns dl viceprimar la această concluzie.
Dl viceprimar spune că în momentul în care s-a luat decizia instituirii acestei taxe aproximativ 

40% din cetățeni nu aveau contracte.



5

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în conformitate cu precizările d-nei Ureche 
Claudia sunt 25%  cetățeni fără contracte.

Dl viceprimar Augustin Ioan întreabă dacă dl consilier consideră puțin procentul de 25%.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că procentul este mic.
D-na Ureche Claudia spune că nu a firmat un procent de 25% și dorește să facă lamuriri, 

aducănd în discuție situația cozilor la ghișeele instituției.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că din cauza primăriei s-a creat această situație și 

oamenii stau în frig la cozi interminabile. 
D-na Ureche Claudia spune că este data de 31 ianuarie și nu s-a efectuat o închidere de lună 

pentru a putea comunica situația actuală cu datele refitoare la problema aflată în discuție.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă care a fost procentul pe anul trecut.
D-na Ureche Claudia spune că nu poate preciza în acest moment, dar la ședința anterioară a 

prezentat documente prin care a lămurit toate problemele.
Dl primar Victor Drăgușin îl întreabă pe dl consilier de ce nu a luat de bun ceea ce a spus, 

respectiv doua treimi din populație are contract și o treime nu are contract. Tot dl primar Victor 
Drăgușin spune că nu dorește să încurce populația, menționând că dl consilier poate doște acest lucru. 
De asemenea dl primar informează că pentru diferența de cantitate colectată se face factură 
Municipiului Alexandria, iar aceasta se plătește din bugetul local, urmând a se recupera de la cetățenii 
care nu au contract.

D-na Ureche Claudia spune că în fiecare lună, operatorul de salubrizare comunica o situație 
centralizatoare prin care monica cetățenii care au contracte.

Dl primar Victor Drăgușin spune că prin acest de mod de lucru se descarcă factura pe cetățenii 
care nu au contract. Tot dl primar spune că astfel mai mulți salariați trebuie să verifice și să descarce 
corect această situație în fiecare lună, precizând că în situația în care se va rămâne la această situație, 
cel puțin trei funcționari trebuie să se ocupe doar de acest lucru. De asemenea dl primar spune că nu 
este moral să se plătească din bugetul local, din taxele și impozitele achitate de cei care au contract,
pentru ca ulterior să se recupereze sau nu de la cei care nu au contract. Tot dl primar spune că oamenii 
declară pe propria răspundere numărul de persoane care locuiesc într-o gospodărie, iar operatorul lua 
de bun ceea ce declarau cetățenii, indiferent de numărul real, iar primăria trebuia să verifice situația 
comunicată de operator și să o coreleze cu datele proprii. Dl primar dă cuvântul d-lui secretar general 
pentru a lămuri situația juridică.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că dl consilier Epure Haralambie a făcut 
referire la art. 13, alin. 3 care face referire la modalitatea de delegare a gestiunii și nu are legătură cu 
situația aflată în discuție, precizând că modalitatea de delegare a gestiunii este directă sau delegată. Tot 
dl secretar general spune că s-a mai făcut referire la faptul că este încălcat art. 24 alin. 1 lit. b, iar la lit. 
a acestui articol se precizează că “în funcție de tipul de activități pot fi utilizați operator ai serviciului 
de salubrizare – lit. a) comunitățile locale, iar la lit. b) persoane fizice ori juridice care beneficiază de 
contract”, precizând că aceste două posibilități sunt opționale, din care se poate alege. Deasemenea dl 
secretar general spune că s-a mai făcut referire la art. 26, alin. 1, lit. c, iar la art. 24, alin. 1 se 
precizează “În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii 
delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de 
salubrizare prin:    a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare;    b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi 
locale;    c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.”, precizând că 
acestea sunt opționale, iar în situașia de față a fost aleasă lit. b. Tot dl secretar general informează că 
din punct de vedere al legalității nu este nici un fel de problemă vizavi de această hotârăre.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel că a citit raportul de specialitate și referatul de aprobare și 
a observat că a crescut taxa de la 9,95 lei la 10,29 lei pe lună și precizează că nu a observat că nu se 
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precizează nicăieri necesitatea acestei majorări, ci doar poasibilitatea de a fi actualizată, considerând că 
aceasta este opțională și întreabă dacă este obligatorie.

D-na Ureche Claudia spune că dl consilier face trimitere la hotărârea inițială unde se face 
trimitere la posibilitatea ca ulterior întocmirii hotărârii, operatorul poate face o majorare a tarifului, iar 
astfel se va proceda la actualizarea valorii, în funcție de hotărârea A.D.I. Tot d-na Ureche Claudia 
spune că A.D.I. a adoptat această hotărâre în data de 29.01.2022, ulterior adoptării hotărârii de consiliu 
local, iar prin hotărârea A.D.I. a fost majorat tarifului/persoană. Tot d-na Ureche Claudia spune că se 
precizează în hotărârea înițială faptul că tariful va fi actualizat în funcție de hotărârile A.D.I.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu a înteles aceste aspecte prin formularea care a 
fost folosită.

Dl primar Victor Drăgușin o întreabă pe d-na Ureche Claudia dacă este posibilă propunerea d-
lui consilier Epure Haralambie, ca plată să poată fi efectuată în patru termene.

D-na Ureche Claudia spune că este posibil orice, aducând drept exemplu contractele dintre 
operator si beneficiari. Tot d-na Ureche Claudia spune că prin taxa de salubrizare s-a instituit un 
regulament și consideră ca este mai ușor pentru cetățeni să achite în doua termene de plată, iar dacă ar 
fi patru termene cetățenii trebuie să vină de mai multe ori la ghișee. De asemenea d-na Ureche Claudia 
spune că referitor la termenele aprobate, acestea sunt termene stabilite de Codul Fiscal. Tot d-na 
Ureche Claudia precizează că pot fi efectuate și plăți parțiale.

Dl primar Victor Drăgușin întreabă de când încep să curgă penalitățile.
D-na Ureche Claudia spune că termenul este de 01.04.2022, dacă termenul de plată rămâne 

31.03.2022.
Dl primar Victor Drăgușin întreabă care ar fi termenele pentru penalități dacă ar exista patru 

trnșe de plată. Tot dl primar întreabă dacă pot fi modificate termenele de plată și dacă este legal.
D-na Ureche Claudia spune că în astfel de condiții, penelitățile încep după fiecare ultimă zi a 

termenului de plată.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că trebuie impusă plata taxei după prestarea 

serviciului, considerând că nu este corect să se ceară plata înainte. Tot dl consilier precizează că 
cetățeanul achită taxa, dar nu poate nu știe ce se va întămpla în șase luni, dănd ca exemplu mutarea din 
localitate.

Dl președinte de ședință Petcu Marian Dragoș spune că dl consilier nu are dreptate în ceea ce 
privește momentul achitării taxei, din punct de vedere comercial.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a fost un termen pe 25.01.2022 pentru  contribuția 
pe care trebuie să o plătească UAT Alexandria către Agenția pentru Fondul de Mediu și întreabă care 
este suma achitată.

Dl primar Victor Drăgușin întreabă dacă dl consilier dorește să afle dacă municipalitatea a fost 
penalizată de Fondul de Mediu.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să afle dacă taxa a fost plătită, dacă au 
fost penalizări și care a fost valoarea taxei.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că se consemna această întrebare în procesul 
verbal al ședinței și dl consilier va primi răspunsul la următoarea ședință. Tot dl secretar general spune 
că din punct de vedere legislativ pot interveni modificări referitoare la termenele de plată, precizând că 
din punct de vedere al legalității îsi menține punctul de vedere precizat anterior. De asemenea dl 
secretar general propune d-lui consilier Epure Haralambie, referitor la propunerile de modificare, să fie 
analizate și luate în discuție într-o ședință ulterioară, deoarece prin hotărârea prezentată pe ordinea de zi 
se modifică doar termenul de depunere al declarațiilor și nu afectează termenele de plată.

Dl primar Victor Drăgușin îl invită pe dl consilier Epure Haralambie ca într-o ședință ulterioară 
să inițieze un proiect de hotărâre cu privire la propunerile făcute.

Dl viceprimar Augustin Ioan spune că principiul care a fost luat în considerare pentru stabilirea 
termenelor prezente este de a nu chema cetățenii foarte des pentru efectuarea plăților.
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu este normal ca plata să se efectueze anterior 
prestării serviciului, dând exemplul facturilor la utilități.

Dl primar Victor Drăgușin îl întreabă pe dl consilier dacă dânsul consideră că operatorul de 
salubrizare va presta serviciul timp de șase luni fără încasări.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că o taxă presupune achitarea unui cost 
pentru efectuarea unui serviciu, dând exemplul taxelor pentru eliberarea cărții de identitate sau a 
permisului.

Dl primar Victor Drăgușin precizează că până în acest moment, municipalitatea achita lunar 
diferența de cost, informând că agenții economici plătesc lunar. De asemenea dl primar precizează că 
este mult mai ușor de urmărit o taxă asemănătoare unei taxe fiscale, făcând referire la faptul că se va ști 
exact câte persoane locuiesc într-o casă, spre deosebire de anumite situații comunicate de operator.

Dl președinte de ședință îl întreabă pe dl consilier Epure Haralambie dacă mai dorește să facă 
amendamente la prezentul proiect, sau va reveni cu propuneri sau un proiect de hotărâre pentru o 
ședință ulterioară.

Dl consilier Epure Haralmabie spune că va reveni asupra acestui subiect în ședința următoare.
Nemaifiind și alte discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată, și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor,
Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala 
a municipiului Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții.

Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune că acest proiect nu conține cifre concrete, nu se 
cunoaște efectul bugetar și nici justificarea și întreabă care este cuantumul obligațiilor restante la 
31.03.2020.

D-na Ureche Claudia spune că nu are cum preconizeze aceste sume, deoarece în acest moment 
este un discuție un proiect pentru ceva ce nu poate fi estimat, precizând că aspectele menționate țin 
doar de voința cetățenilor.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă nu se cunoaște cuantumul obligațiilor 
restante la 31.03.2020.

D-na Ureche Claudia spune că se cunoaște cuantumul, dar poate nu poate preciza ce se va 
întâmpla, deoarece nu poate aprecia cine se va prezenta la ghișeu sau cine va dispune de suma de bani 
necesară.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că ipotetic se poate estima o suma maximă a 
obligațiilor.

D-na Ureche Claudia spune că poate furniza infomații referitoare la cuantumul restant la 
31.03.2020, dat nu poate preciza ce se va întâmpla după aprobarea acestui proiect.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că se poate estima o sumă ca previziune.
D-na Ureche Claudia spune că acesta nu este un proiect nou și au mai fost astfel de proiecte, iar 

o astfel de hotărâre anterioară încă este în vigoare și produce efecte.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că până la ședința următoare dorește să i se 

comunice cuantumul restant la 31.03.2020. 



8

Dl președinte de ședință Petcu Marian Dragoș roagă colegii consilier să pună astfel de întrebări 
în cadrul ședințelor pe comisii de specialitate, precizând că d-na Ureche Claudia nu este obligată să 
furnizeze astfel de informații în cadrul ședințelor în plen.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că este dreptul dânsului să adreseze întrebări.
Nemaifiind alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 

vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor, Ștefan 
Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 
salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale 
“Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, 
Direcției de Evidență a Persoanelor, Direcției Poliția Locală, Serviciului Public de Interes Local 
Administrația Domeniului Public Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Direcția de Asistență 
Socială Alexandria, Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria și ale 
Clubului Sportiv Municipal 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, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de 
investiții ,,Racorduri la utilități Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, Județul 
Teleorman”, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în 
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. 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 gestiuniii 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.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să propună un amendament pentru 
reducerea taxei de rezervare, de la 150 lei la 100 lei pe lună.

Dl președinte de ședință Petcu Marian Dragoș supune la vot amendamentul d-lui consilier 
Bulumac Florin Gabriel și este respins, obținând 11 “abțineri” și 8 voturi “pentru” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor,
Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să mai facă un amendament.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că dl consilier nu poate, procedural, face 

amendament după amendament.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că poate face amendamente și votate individual, ca 

și proiectele de hotărâre.
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Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că dl președinte de ședință supune la vot 
amendamentele individual, după ce acestea sunt anunțate în prealabil.

Dl președinte de ședință îl invită pe dl consilier să propună amendamentul.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că vrea să propună diminuarea cu 10% a taxei pentru 

servicii și activități din Anexa nr. 4.
Dl președinte de ședință Petcu Marian Dragoș supune la vot amendamentul d-lui consilier 

Bulumac Florin Gabriel și este respins, obținând 11 “abțineri” și 8 voturi “pentru” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor,
Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

Nemaifiind și alte discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac 
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor, Ștefan 
Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
planului de acţiuni pentru efectuarea  orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu
unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la apartamentarea blocului P3, cu nr. cadastral 31334, aparținând domeniului privat al 
Statului Roman, prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in administrarea Primariei municipiului 
Alexandria, situat in strada Sos. Tr. Magurele nr. 1A, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, 
și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la alipirea unor 
terenuri aparținând domeniului privat  de interes local al municipiului Alexandria situate în str. Sos. Tr. 
Magurele nr. 4, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot 
în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea transferului  fără plată a unor bunuri  din patrimoniul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Teleorman,  în domeniul public de interes local al municipiului Alexandria şi administrarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și 
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea 
H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea infiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, 
organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare si funcţionare, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu
unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. 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, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea 
HCL nr. 33 din 27 februarie 2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului și Urbanism a municipiului Alexandria și a Regulamentului de organizare și funcționare a 
acesteia, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre are 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 hotărârea să fie luată 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 dl. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. Tot dl. președinte de ședință roagă secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret.

Dl. 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” .

Dl. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre 
cu privire la aprobarea modalităților de emitere a Autorizației de Construire în regim de urgență, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Epure Haralambie spune că în pricipiu este în regulă acest regulament, dar dorește 
să mai adauge ceva, la capitolul I, punctul d., care din punctul dânsului este destul de interpretabil si 
poate fi subiectiv cu anumite persoane și dorește să facă un amendament pentru scurtarea acestor 
termene, prin inființarea unei taxe de urgență sau o taxă specială.
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Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că nu este permisă o astfel de taxă, deoarece 
a fost pierdut un procest in acest sens în anul 2019 la apel, cu toate că a acesta a fost căștigat la instanța 
de fond. Tot dl secretar general spune că în afară de alte taxe care sunt deja prevăzute de lege, nu pot fi 
instituite alte taxe de urgență, conform unui complet al Curții de Apel București care a decis astfel, spre 
deosebire de deciziile altor Curți de Apel din țară.

Dl consilier Epure Haralambie spune că mai trebuie încercat o dată.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că nu se poate, deoarece există precedentul 

judiciar.
Dl consilier Epure Haralambie spune că proiectul de hotărâre în forma prezentată ridică multe 

suspiciuni, precizând că vor fi persoane favorizate.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că poate fi instituită o taxă prin hotărârea cu 

privire la aprobarea taxelor speciale care se aprobă în luna noiembrie.
Dl consilier Epure Haralambie spune că în acest caz ar fi mai bine ca acest proiect de hotărâre 

să mai aștepte până la momentul aprobării taxelor speciale. Tot dl consilier spune că punctul d, din 
capitolul I din prezentul Regulament să fie suspendat până la momentul apariției unei taxe.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că prin prezenta hotărâre se aprobă un 
regulament, iar taxa specială face obiectul unei alte hotărâri. 

Dl consilier Epure Haralambie spune că își menține amendamentul referitor la eliminarea 
punctului d al capitolului I din Regulament.

D-na arhitect șef Anne Marie Gacichevici spune că în cuprinsul regulamentului, ca capitolul III, 
se menționează clar faptul că pentru situațiile de urgență care se încadrează la categoria celor de la 
litera b, documentația va fi completă, iar astfel nu se derogă beneficiarului să facă documentația fără a 
avea toate documentele și avizele prevăzute de lege.

Dl consilier Epure Haralambie spune că se referea doar la termenele pentru emiterea 
autorizației.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că nu se pune în discuție viteza eliberării 
unei autorizații, sau de pe o zi pe alta, ci despre ușurarea activității în ceea ce privește obținerea unei 
autorizații în condițiile prevăzute de lege, având documentația cu toate documentele necesare.

Dl președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier Epure Haralambie și este 
respins, obținând 11 “abțineri” și 8 voturi “pentru” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu 
Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală 
Constanța Claudia).

Nemaifiind și alte discuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor,
Ștefan Florin și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la Modificarea 
Anexei nr. 2 la HCL nr.152/27.05.2021 privind Aprobarea participării UAT Municipiul Alexandria ȋn 
cadrul Programului "South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme", 
finanțat în cadrul Programului E.L.E.N.A. – European Local ENergy Assistance şi de co-finanţare a 
cheltuielilor eligibile, neeligibile şi conexe finanţate prin program, proporţional cu valoarea estimată a 
cheltuielilor aferente proiectelor acceptate şi de aprobare a Acordului de parteneriat ȋntre UAT Judeţul 
Teleorman şi UAT Municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru 
ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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x
x x

În continuare, dl. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 666/25.01.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2022, conform 
HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 663/25.01.2022 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 februarie 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 665/25.01.2022 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 februarie 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 664/25.01.2022 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 februarie
2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 898/31.01.2022 al D.A.S. Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei. Șerban Patricia-Cornelia.
D-na consilier David Aurelia propune acordarea echivalentului în lei a sumei de 1000 euro.
Dl președinte de ședință supune la vot propunerea d-nei consilier David Aurelia și se aprobă cu 

unanimitate de voturi.
- Raportul nr. 194/10.01.2022 al D.A.S. Alexandria privind activitatea desfășurată de asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 5233/25.01.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte 

de inchiriere teren parcare.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 5222/25.01.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte 

de inchiriere copertina.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 5240/25.01.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte 

de inchiriere teren garaj.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 3146/18.01.2022 al Direcției Patrimoniu privind aprobarea desfășurării 

comerțului temporar pe str. Libertății, tronson str. Constantin Brâncoveanu – str. Ion Creangă în 
perioada 24.02.2022-08.03.2022.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 1032/11,01,2022 al Direcției Patrimoniu privind acordul transferului 

contractului de contractului de concesiune nr. 20454/23.10.2007 încheiat între Primăria municipiului 
Alexandria și SC ALBYS PRODIMEX SRL, pentru terenul în suprafață de 45,00 m2, aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Turnu Măgurele, zona bloc 
598, către SC VALAHIA GUARD SECURITU SRL.
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Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Raportul nr. 3139/18.01.2022 al Compartimentului situații de urgență, p.s.i., protecția muncii, 

privind analiza dotării cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor în anul 2021.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Raportul nr. 3145/18.01.2022 al Compartimentului situații de urgență, p.s.i., protecția muncii, 

privind evaluarea activității de pregătire în domeniul situațiilor de urgență.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Raportul nr. 3143/18.01.2022 al Compartimentului situații de urgență, p.s.i., protecția muncii, 

privind analiza capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Alexandria pe 
semestrul II al anului 2021.

Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Informarea nr. 3157/18.01.2022 al Compartimentului situații de urgență, p.s.i., protecția 

muncii, privind Planul de analiză și acoperire a riscurilor.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Informarea nr. 3151/18.01.2022 al Compartimentului situații de urgență, p.s.i., protecția 

muncii, privind apărarea împotriva incendiilor.
Dl. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Citația Inspectoratului de Poliție al Județului Teleorman din data de 11.01.2022 privind Dosar 

penal nr. 1950/P/2021 VM.
Dl președinte de ședință propune pentru reprezentare a Consiliului local al municipiului 

Alexandria pe dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu, supune la vot propunerea făcută și se 
aprobă cu 11 voturi “pentru” și 8 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, 
Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor, Ștefan Florin și Modrigală Constanța 
Claudia).

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește ca până la următoarea ședință sa îi fie 
comunicat numărul de arbori tăiați pe raza U.A.T. Alexandria și nu doar cei care au fost marcațide 
Direcția Silvică, precum și destinația acestora sau modul în care au fost folosiți, ca ajutor de încălzire, 
vânduți la licitație, sau alte scopuri.

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,          

Marian Dragoș Petcu Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 11.02.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 31.01.2022

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

astăzi 11.02.2022, la  afișarea procesului  verbal al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 31.01.2022,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


