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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 19 decembrie 2019, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 21 (douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local. 

 D-na presedinte de sedinta Cobarlie Silvia arata ca sunt intrunite prevederile art. 137, alin. (1) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei si declara sedinta legal constituita.  

 Tot d-na presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu, 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. 

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 29 

noiembrie 2019, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, d-na presedinte de sedinta, Cobarlie Silvia, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2260 din 13 decembrie 2019 si prin adresa Secretarului General 

al Municipiului Alexandria nr. 28557 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii partii sociale detinuta de SC Terma Serv 

SRL, in faliment, la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL catre SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

30.11.2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu 

personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului 

Alexandria pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2020; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice 

din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2019 pentru 

contribuabilii  persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de 

majorare a impozitului pe cladire si terenurilor neingrijite, situate in intravilanul municipiului 

Alexandria si a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, situate in extravilanul 

municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 161 din 30.11.2005 privind incadrarea 

terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren; 

-Proiect de hotarare cu privire la anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 

31 decembrie 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului „24 

Ianuarie” pe anul 2020, in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 369/2019 privind aprobarea 

organigramei, a statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si 

functionare ale serviciului public de interes local al Directiei de Asistenta Sociala Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 154/21 mai 2019 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la bugetul local 

pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program 

Prelungit nr. 4”, Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 

local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a 

vota favorabil iesirea din asociatie a comunei Scrioastea, judetul Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a 

lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Bucuresti, zona bloc H1; 

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local 

a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si 

Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.  S.A.,   a amplasamentului şi asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip  – Construire bază sportivă tip 1 

din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind 

aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a 

regulamentului de organizare si functionare; 

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 24, situata in blocul  

F, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, din locuinta din fondul locativ de stat in locuinta de 

serviciu; 

-Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitație publica a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bl. B5 

(TRB5); 

-Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Centrală, str. Constantin 

Brâncoveanu; 

-Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Şos. Tr. Măgurele, zona bloc 

589; 

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari;  

Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 

2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe 

anul 2019 din excedentul anului 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea scrisorii de asteptari privind directorul SC PARC 

INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea duratei unor contracte de inchiriere pentru 

suprafetele locative cu destinatia de locuinte aflate in proprietatea si administrea Municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

privat al municipiului Alexandria, judetul Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria situat in strada Soseaua Turnu Magurele cu numar cadastral 

23437; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2020-2021; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de 

salubrizare in Municipiul Alexandria; 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta 

supune la vot proiectul ordinii de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

 D-na presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce 

priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, sa declare acest lucru si sa nu 

participe la votarea respectivului proiect. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea cesionarii partii sociale detinuta de SC Terma Serv SRL, in faliment, la 

SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta 

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu 

Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2019, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag 

Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

          x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din 

cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 

2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 
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                                                                    x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2020, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 

hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2019 pentru contribuabilii  persoane fizice si persoane 

juridice din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pe cladire si 

terenurilor neingrijite, situate in intravilanul municipiului Alexandria si a terenurilor agricole nelucrate 

timp de 2 ani consecutiv, situate in extravilanul municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

modificarea HCL nr. 161 din 30.11.2005 privind incadrarea terenurilor din municipiul Alexandria, 

judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii, si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare impreuna cu 

amendamentul aprobat, il supune la vot in forma prezentata si este respins cu unanimitate de voturi. 
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                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 31 decembrie 2019, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului „24 Ianuarie” pe anul 2020, in municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

modificarea HCL nr. 369/2019 privind aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de 

personal si Regulamentului de organizare si functionare ale serviciului public de interes local al 

Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 

se aproba cu unanimitate de voturi 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 154/21 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici actualizati, a devizului general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, 

Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 

presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a vota favorabil iesirea 

din asociatie a comunei Scrioastea, judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 
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D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare precum si altele care vor 

urma au caracter individual cu referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotararile sa fie luate prin vot secret 

si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii care sa-si exercite 

atributiile pe intreaga durata a sedintei. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Doncea 

Bogdan Alin Georgeta, Potbaniceanu Marian Liviu si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind si alte propuneri d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru” . 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in 

Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 

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, d-na 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 de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL 

pe anul 2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de 

sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi 

„pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).  

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unui teren situat în 

str. Bucuresti, zona bloc H1, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 

presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi . 

 

   x 

    x                 x 

 



7 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de 

Investiţii C.N.I.  S.A.,   a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului 

de investiţii Proiect tip  – Construire bază sportivă tip 1 din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal 

Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru 

Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece acest proiect de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, este obligatoriu  sa fie luata prin vot secret. 

D-na presedinte spune ca membrii comisiei au fost deja alesi si roaga secretariatul tehnic sa 

distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru”.  

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

                                                                      x 

x  x 

 



8 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 24, situata in blocul  F, str. Ion 

Creanga, municipiul Alexandria, din locuinta din fondul locativ de stat in locuinta de serviciu, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

închirierea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bl. B5 (TRB5), dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Centrală, str. Constantin Brâncoveanu, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Şos. Tr. Măgurele, zona bloc 589, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na 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 2019, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag 

Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 
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   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 

acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul anului 2018, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 

7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu 

Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   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 scrisorii de asteptari privind directorul SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea duratei unor contracte de inchiriere pentru suprafetele locative cu 

destinatia de locuinte aflate in proprietatea si administrea Municipiului Alexandria, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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 inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, judetul 

Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de 

sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimtate 

de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria situat in strada Soseaua Turnu Magurele cu numar cadastral 23437, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 

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

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul 

Alexandria pentru anul scolar 2020-2021, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

nu sunt d-na 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 contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare in Municipiul Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu  14 voturi „pentru” si 7 

„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu 

Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria  

pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru presedinte de sedinta al Consiliului local pentru 

urmatoarele trei luni pe d-na consilier Curea Gina Georgeta. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 

                                                                      x 

x  x 

 

           In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 13564/13.12.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2020, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 13565/13.12.2019 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna ianuarie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 13670/13.12.2019 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 
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 D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Tabelul nominal nr. 13569/13.12.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2020, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.   

- Tabelul nominal nr. 13672/13.12.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna ianuarie 

2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 13671/13.12.2019 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din 

motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna ianuarie 

2020, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 13567/13.12.2019 al DAS Alexandria cu copiii care frecventeaza unitatile 

de invatamant de pe raza municipiului Alexandria. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 13568/13.12.2019  cu prescolarii si elevii cu domiciliul sau resedinta in 

mun. Alexandria care au beneficiat de control gratuit la cabinetul demedicina scolara stomatologica si 

au beneficiat de transport gratuit pe luna noiembrie 2019; 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 13414/10.12.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Coman Florina. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 4500 lei. 

D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 13338/09.12.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Traistaru Rodica. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 lei. 

D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 13506/12.12.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui Ilinca Ionel. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 lei. 

D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 13310/09.12.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Vlad George Cristian. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 euro. 

D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr.28411/16.12.2019 privind  transferul contractului  de inchiriere pentru 

teren de parcare nr. 12157/2016, zona bloc 305- M. Kogalniceanu, poz. 7, de la dl. CHIMIGEA SORIN 

la dna CIUREA IRINA ALEXANDRA; 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 27248/29.11.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren garaj nr. 4032/2001, zona bloc L28-L29, pozitia 16, de la dl TRAISTARU NICOLAE catre BICA 

IULIAN NICUSOR; 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Punctul de vedere nr. 27298/29.11.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 
teren garaj nr. 10951/2003, zona bloc 250-251, pozitia 1, de la dl BENE PAUL catre dna PRECUP 
LUCIANA MADALINA; 
 D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 29098/17.12.2019 privind extindera chiriasului BULBUC CERASELA  

de la un modul tip garsoniera la un modul tip apartament ; 

 D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-In sala sunt prezente si i-au cuvantul d-na Ioana Vlad si d-na Nicoleta Visan, reprezentante ale 

asociatiei Frontul Comun pentru Locuire, in sprijinul d-nei Dorina Strambu care locuieste in prezenta 

in blocul B10 si doresc sa supuna atentiei Consiliului local situatia persoanelor care nu au fost 

repartizate la modulele pentru relocuire. D-na Ioana Vlad spune ca au fost taiate utilitatile fara sa li se 

ofere o relocare si o roaga pe d-na Strambu Dorina sa isi prezinte situatia. 

D-na Strambu Dorina ia cuvantul si spune situatia dansei. 

Dl Secretar General al Municipiului Alexandria, dl Alexandru Razvan Ceciu spune ca d-na 

Strambu Dorina nu indeplineste conditiile necesare pentru a ocupa un modul, deoarece acestea au avut 

o destinatie speciala, doar celor care au avut contract de chirie, astfel fiind aprobat de catre Guvernul 

Romaniei. Deasemenea dl Alexandru Razvan Ceciu spune ca deoarece in discutia de fata sunt divulgate 

multe aspecte privind viata privata, iar acestea nu pot fi dezbatute public, informeaza ca sunt doua 

variante care vor trebui sa fie supuse la vot de catre presedintele de sedinta, respectiv evacuarea salii de 

sedinta cu exceptia Consiliului local, a d-nei Nedea Doina, director al DAS Alexandria, deoarece 

cunoaste speta si aparatorii d-nei Strambu Dorina, iar a doua varianta este de a se discuta la sediul 

Primariei municipiului Alexandria in afara sedintei publice de Consiliu local. 

D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Secretar General de evacuare a salii 

si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Sala este evacuata pentru continuarea dezbaterilor asupra spetei d-nei Strambu Dorina. 

Dupa dezbatere se reintra in sala. 

 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 GENERAL, 

                                    Consilier,           

                                Cobarlie Silvia                                                              Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 29741 din 24.12.2019 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 19.12.2019 

 

 

 

 Subsemnata Ene Paulica, salariata la Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  astazi 

24.12.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  19.12.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                     

   

                               Ene Paulica                                            

                   

 

 

 

 

 

 


