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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
      CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

 
PROCES  VERBAL 

 
 Incheiat astazi, 10 noiembrie 2016, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 
17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti 

nemotivati d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Epure Haralambie, Curea Gina Georgeta si Brosteanu 

Andreea Mioara.  
 Dl. presedinte de sedinta Augustin Ioan arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din Legea nr. 

215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si 
declara sedinta legal constituita.  

 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa primarul si  secretarul 
municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se gasesc in sala persoane 
care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 24 octombrie 
2016, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Augustin Ioan, da cuvantul d-lui. Primar, cel care, prin dispozitia 
nr. 2449 din 07 noiembrie 2016 si prin adresa nr. 34111 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a 
prezenta urmatoarea ordine de zi; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea participarii U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul 
privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea 

sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare S.F. 
pentru obiectivul de investitii “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la 

Strand Vedea”, Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare S.F. 

pentru obiectivul de investitii “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la 

Cresa Ion Creanga”, Municipiul Alexandria, strada Ion Creanga, nr. 31; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare S.F. 

pentru obiectivul de investitii “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la 
Gradinita cu Program Normal nr. 5 si Cresa Peco”, Municipiul Alexandria, Str. Libertatii, nr. 3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei proprii a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru 

implementarea proiectului “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Cresa 
Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei proprii a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru 
implementarea proiectului “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la 

Gradinita cu Program Normal nr. 5 si Cresa Peco”, in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei proprii a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru 

implementarea proiectului “Sistem de preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la 
Strand Vedea”, in Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 

investitii „Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro - Dentara”, in Municipiul Alexandria, judetul 
Teleorman; 

 -Petitii si interpelari; 
 si de asemenea dl primar Victor Dragusin propune introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte 
de hotarare: 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a 
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proiectului „Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman –EDUGREAT”, derulat 

prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a 
proiectului „Servicii integrate pentru oportunitati egale de formare si dezvoltare oferite copiilor din 

comunitati dezavantajate”, derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea 
de zi, cu completarea d-lui primar si se aproba cu unanimitate de voturi. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea participarii U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care 
utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari 

unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                         x 
    x                 x 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei 
tehnico-economice, faza de proiectare S.F. pentru obiectivul de investitii “Sistem de preincalzire centralizata a 

apei calde folosind energii regenerabile la Strand Vedea”, Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot si 

se aproba cu unanimitate de voturi. 
                                                             x 

    x                 x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza de proiectare S.F. pentru obiectivul de investitii “Sistem de 

preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Cresa Ion Creanga”, Municipiul Alexandria, 
strada Ion Creanga, nr. 31, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 

sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
                                                                         x 

    x                 x 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei 

tehnico-economice, faza de proiectare S.F. pentru obiectivul de investitii “Sistem de preincalzire centralizata a 
apei calde folosind energii regenerabile la Gradinita cu Program Normal nr. 5 si Cresa Peco”, Municipiul 

Alexandria, Str. Libertatii, nr. 3, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 

presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
   x 

    x                 x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea contributiei proprii a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru implementarea proiectului “Sistem de 
preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Cresa Ion Creanga”, in Municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
                                                                         x 

    x                 x 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea contributiei proprii 

a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru implementarea proiectului “Sistem de preincalzire centralizata a apei 
calde folosind energii regenerabile la Gradinita cu Program Normal nr. 5 si Cresa Peco”, in Municipiul 
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Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
   x 

    x                 x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea contributiei proprii a U.A.T. Municipiul Alexandria pentru implementarea proiectului “Sistem de 
preincalzire centralizata a apei calde folosind energii regenerabile la Strand Vedea”, in Municipiul Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul 
de hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                         x 
    x                 x 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii 
documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro - 

Dentara”, in Municipiul Alexandria, judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
   x 

    x                 x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar 
Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a proiectului „Acces egal si calitativ la educatie in judetele 
Giurgiu si Teleorman –EDUGREAT”, derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                         x 

    x                 x 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la asocierea Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, in 

vederea realizarii in comun a proiectului „Servicii integrate pentru oportunitati egale de formare si dezvoltare 

oferite copiilor din comunitati dezavantajate”, derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul 

de hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru 

participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                Augustin Ioan                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                   JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 34912  din 14.11.2016 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

municipiului Alexandria din 10.11.2016 

 

 

 

 Subsemnatii, Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  astazi 14.11.2016, la  afisarea procesului  

verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

10.11.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 
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