
1 

 

   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 

 Incheiat astazi, 14 decembrie  2018, orele 10,00, 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 Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, 

Doncea Bogdan Alin si Din Nelu. 

 Dl. presedinte de sedinta  dna Curea Gina Georgeta 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, de drept, primarul si 

secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, 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, dna Curea Curea Gina Georgeta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-

verbal al sedintei din 28 noiembrie 2018, si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta il supune la vot 

si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, dna  Curea Gina Georgeta , da cuvantul d-lui. Primar 

Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2210 din 11 decembrie 2018 si prin adresa nr. 28699 din 

11decembrie, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico economice pentru 

obiectivul de investitii „Desfiintare cladire (C6) Liceul Teoretic Constantin Noica”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor 

tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru 

comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei Proiect tip – Soft „Educatie pentru 

sanatate in comunitatea marginalizata din zona blocurilor 100”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect 

„Reabilitare termica sediu primarie”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, 

Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul 

POR/2016/3/3.1/b/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria; 

 -Petitii si interpelari. 
 -Dl. primar solicita introducera pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria 

pe anul 2018; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 

in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod 

exclusiv unor tineri specialisti in sanatate, in municipiul Alexandria. 

 Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 

ordinea de zi 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   aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de 
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investitii „Desfiintare cladire (C6) Liceul Teoretic Constantin Noica”,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.  

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 si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de 

investitii „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

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 in forma prezentata si se aproba 

cu unanimitate de voturi.  

  De asemenea, 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 Proiect tip – Soft „Educatie pentru sanatate in comunitatea marginalizata din 

zona blocurilor 100”, 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. 

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 -

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare 

termica sediu primarie”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de 

investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/7 

REGIUNI, din bugetul local al Municipiului 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 in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

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 

Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2018, 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 12 de voturi pentru si 5 

abtineneri(dnii consilieri Titirisca  Florin Nicusor, Nadrag Gigi Gabriel, Florea Laurentiu, 

Modrigala Claudia Constanta si Grigore Nicusor. 

De asemenea, 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 criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in 

repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti in sanatate, 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 in forma prezentata 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. 

 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                Curea Gina Georgeta                                                     Jr. Iulian Purcaru  
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           VIZAT, 

                  SECRETAR 

               Jr. Purcaru Iulian 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 14.12.2018 

 

 

 

 

 Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  azi, 17.12.2018, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  14.12.2018,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  CONSILIER,                                                                             CONSILIER, 

   

               Plosceanu Cristian                                                                          Ene Paulica 
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