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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 16 august 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 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local, fiind absent un consilier, dl Streinu Marius, un loc fiind vacant.  

 Dl. presedinte de sedinta Neacsu Ionut 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. Dragusin Victor si d-l Purcaru Iulian, 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 29 iulie 

2016, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Neacsu Ionut, da cuvantul  d-lui Primar, dl Dragusin 

Victor, cel care, prin dispozitia nr. 1794 din 11 august 2016 si prin adresa nr. 24105 din aceeasi data, a 

convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 

          -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebitela olimpiadele 
scolare pe anul 2016; 

          -Proiect de hotarare cu privire la organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului 

Alexandria” 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  catre Serviciul Public  Local “Directia 

Generala de Asistenta Sociala“ Alexandria, a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria pentru extinderea Cresei PECO  in incinta Gradinitei cu program normal nr. 

5 Alexandria. 

              -Petitii si interpelari; 
        D-l Primar propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind premierea 

elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare pe anul 2016, intrucat conform hotararii de guvern 

nr.536/27.07.2016,  premiile acordate elevilor  cu rezultate la olimpiadele nationale sunt acordate de 

guvern. Pentru elevii care au participat la  etapele judetene si interjudetene, stimulentele financiare vor 

fi acordate de administratia publica locala. Primarul spune ca in momentul in care avem situatiile 

elevilor care au fost premiati la fazele judetene si interjudetene, va reveni cu un proiect de hotarare. 

Deasemenea d-l primar Victor Dragusin propune intrducerea pe ordinea de zi a 

              -Proiectului de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local 

al Municipiul Alexandria  pe anul 2016. 

D-l presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte probleme urgente care sa fie cuprinse pe 

ordinea de zi.  

  D-l consilier Titirisca Florin Nicusor propune, tinand cont ca sunt si alti elevi cu rezultate 

deosebite obtinute la concursurile la care au participat, pentru acordarea titlului de cetatean de onoare si  

d-rei Chiar Bianca Raluca Teodora. D-l Primar, Victor Dragusin reaminteste ca d-nii consilieri pot sa 

propuna, locurile nefiind limitate.  
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 Nemaifiind 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 organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2016, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  D-l presedinte de sedinta , Neacsu Ionut spune ca la 

acest proiect doreste sa aduca un amendament, in sensul ca, din capitolul cheltuieli sa fie exclusa suma 

destinata premierii elevilor olimpici. Amendamentul este supus la vot si se aproba in unanimitate. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 

amendamentul prezentat 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 darea 

in administrare  catre Serviciul Public  Local “Directia Generala de Asistenta Sociala“ Alexandria, a 

unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria pentru extinderea 

Cresei PECO  in incinta Gradinitei cu program normal nr. 5 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 validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria  pe anul 

2016, 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. 
 

 

 

  In continuare , d-l presedinte  de sedinta  prezinta petitia punctul de vedere  al Directiei Patrimoniu 

prin care Societatea comerciala SC PROINVEST SRL solicita acordul Consiliului Local Alexandria de 

a inchiria constructia realizata de aceasta, societatii SC PROFI ROM FOOD SRL. Dl Primar spune ca a 

fost un exces de zel atunci cand s-a cerut acest acord, el venind ca o cutuma din trecut. 

D-l presedinte desedinta il  supune la vot si este aprobat in unanimitate. 

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,           

                                Neacsu Ionut                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                   JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr.  23088  din 02.08.2016 

 

 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 16.08.2016 

 

 

 

 Subsemnatele, Berechet Doina si Ene Paulica, salariate la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 02.08.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  16.08.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                          Ene Paulica 
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