JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 21 iunie 2016, orele 14,00, in sedinta de constituire 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 al municipiului Alexandria.
Deschiderea sedintei s-a facut de catre Prefectul judetului Teleorman, d-na Dan Carmen
Daniela, care arata ca potrivit dispozitiilor art. 30 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor cap. 1 din
Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadu de organizare si functionare
a consiliilor locale cu modificarile si completarile ulterioare, Prefectul judetului Teleorman a convocat
prin Ordinul nr. 307 din 17 iunie 2016 , consilierii locali, declarati alesi la 5 iunie 2016.
De asemenea in aceasta sedinta va depune juramantul si primarul municipiului Alexandria.
Tot d-na Prefect spune ca potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sedinta este legal
constituita daca sunt prezenti 2/3 din numarul consilierilor alesi, in acest sens informeaza ca sunt
prezenti in sala un numar de 21 consiliei, ceea ce inseamna ca sunt indeplinite conditiile legale si se pot
desfasura lucrarile sedintei de constituire a Consiliului local al municipiului Alexandria.
De asemenea, d-na Prefect informeaza ca la lucrarile sedintei participa si d-l Duta Mihai
Gabriel, presedintele judecatoriei Alexandria pentru a prezenta sentinta civila de validare a mandatului
de primar.
Totodata , d-na Prefect solicita ca dupa validarea mandatului si depunerea juramantulu, fiecare
dintre consilieri sa procedeze la depunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese si, de
asemenea, sa verifice daca se afla intr-una din situatiile de incompatibilitate reglementate de Legea nr.
161/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul in care se constata existenta vreunei
stari de incompatibilitate sa se faca demersurile necesare pentru incetarea starii de incompatibilitate in
termenul legal reglementat de art. 91 din actul normativ mentionat anterior.
D-na Prefect Dan Carmen Daniela informeaza ca lucrarile sedintei de constituire potrivit
dispozitiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si dispozitiilor art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 35/2002 cu
modificarile si completarile ulterioare, trebuie structurata in doua parti, dupa cum urmeaza:
- Prima parte a sedintei va fi condusa de cel mai in varsta consilier, asistat de doi consilieri dintre
cei mai tineri, desemnati pe baza documentelor existente in dosarele de alegeri ale consilierilor
si se va desfasura pana dupa constituirea consiliului local si alegerea presedintelui de sedinta;
- Partea a doua a sedintei va fi condusa de presedintele de sedinta ales potrivit legii.
Din documentele puse la dispozitie de Biroul Electoral de circumscriptie nr. 1 Alexandria, s-a
constatat ca d-na Ghicica Maria din partea PSD este cel mai in varsta consilier ales la 5 iunie 2016, iar
d-nii Haralambrie Epure din partea PSD si Dumitrascu Catalin Alexandru din partea PNL sunt cei mai
tineri consilieri care o vor asista pe d-na Ghicica Maria.
Acestia sunt rugati sa preia conducerea lucrarilor primei parti a sedintei de constituire a
Consiliului local al municipiului Alexandria.
x
x

x
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D-na consilier Ghicica Maria multumeste pentru increderea acordata si declara deschise
lucrarile sedintei de constituire pentru care propune urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea comisiei de validare.
2. Validarea mandatelor consilierilor alesi la 5 iunie 2016.
3. Depunerea juramantului de catre consilieri.
4. Constituirea Consiliului local.
5. Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.
6. Depunerea juramantului de catre primar.
7. Alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria.
8. Organizarea comisiilor de specialitate pr principalele domenii de activitate ale Consiliului
local.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de varsta supune la
vot ordinea de zi in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

Se intra pe ordinea de zi si potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 din OG nr.
35/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, se trece la alegerea comisiei de validare alcatuita din
3-4 membrii si propune ca aceasta sa fie alcatuita din 3 membrii.
D-na presedinte de varsta intreaba daca sunt obiectiuni cu privere la numarul de 3 consilieri
care sa formeze comisia de validare si pentru ca nu sunt, supune la vot acest numar si se aproba cu
unanimitate de voturi, apoi solicita sa se faca propuneri pentru comisia de validare.
Dl consilier Voicila Florea propune ca din partea PSD sa faca parte in comisie d-nii Augustin
Ioan si dl Mocanu Daniel Marian.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel propune ca din partea PNL sa faca parte in comisie dl
Draghici George.
D-na presedinte de varsta supune la vot, individual, cele trei propuneri, in ordinea propunerilor
facute si se aproba fiecare cu unanimitate de voturi.
D-na presedinte de varsta prezinta proiectul de hotarare dupa care il supune la vot si se aproba
cu unanimitate de voturi. Tot dansa roaga membrii comisiei de validare sa isi aleaga un presedinte si
un secretar, prin vot deschis al majoritatii membrilor, dupa care comisia trebuie sa verifice legalitatea
alegerilor consilierilor si sa prezinte raportul de validare. Tot d-na presedinte spune ca pentru aceasta
activitate secretarul unitatii administrativ teritoriale va pune la dispozitia comisiei de validare dosarul
intocmit de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Alexandria, dosar ce cuprinde documentele care au
stat la baza alegerii consilierilor, precum si documentele din care rezulta indeplinirea preverilor art. 47
alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 334/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
D-na presedinte propune ca pana cand isi definitiveaza raportul comisia de validare sa se ia o
pauza de 5 minute, propunere ce o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dupa pauza, d-na presedinte de varsta reia lucrarile sedintei si da cuvandtul presedintelui
comisiei de validare , dl Augustin Ioan, pentru a prezenta procesul-verbal si raportul cu privire la
validarea sau invalidarea consilierilor alesi la 5 iunie 2016. Tot d-na presedinte precizeaza ca potrivit
art. 31 alin. (5) din Legeanr. 215/2001, validarea sau invalidarea mandatelor se face prin votul deschis
al majoritatii consilierilor alesi la 5 iunie 2016 prezenti la sedinta.
Dl Augustin Ioan, presedintele comisiei de validare, prezinta raportul pentru validarea
mandatelor de consilieri.
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Dupa prezentarea raportului, d-na presedinte de varsta prezinta proiectul de hotarare nr. 2 din 21
iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la 5 iunie 2016, il supune la vot si se aproba
cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, d-na presedinte de varsta spune ca, intrucat toti consilierii au fost validati,
conform art. 32 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, acestia trebuie sa depuna, in fata Consiliului local, juramantul
prevazut de lege. In acest sens propune urmatoarea procedura: asistenta se va ridica in picioare si
consilierii validati se vor prezenta la apel nominal, in ordinea alfabetica, la masa special amenajata, pe
care se afla Constitutia si Biblia, va da citire textului Juramantului si-l va semna in doua exemplare,
unul pentru consilier si unu la dosar.
Se trece la realizarea procedurii mai sus prezentata.
Juramantul prevazut de lege fiind depus de consilierii alesi, in conformitate cu prevederile art.
34 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, d-na
presedinte de varsta declara legal constituit Consiliul local al municipiului Alexandria, ca autoritate
deliberativa a administratiei publice locale si prezinta proiectul de hotarare nr. 3 privind constituirea
Consiliului local al municipiului Alexandria. Tot d-na presedinte de varsta da citire proiectului de
hotarare, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, d-na presedinte de varsta spune ca pentru parte a doua a sedintei trebuie sa se
faca propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta conform art. 9 alin. (1) din OG nr. 35/2002 cu
modificarile si completarile ulterioare, presedinte de sedinta care in conformitate cu prevederile art. 35
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se alege prin
votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. In acest sens, d-na presedinte de varsta roaga sa se
faca propuneri.
D-na consilier Brosteanu Andreea Mioara propune ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele
trei luni sa fie dl consilier Neacsu Ionut.
Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de varsta supune la vot propunerea d-nei consilier
Brosteanu Andreea Mioara si se aproba cu unanimitate de voturi.
D-na presedinte de varsta multumeste mai tinerilor colegi pentru sprijinul acordat si in numele
intregii asistente pentru intelegerea acordata pe parcursul desfasurarii primei parti a sedintei si se
retrag.
Dl presedinte de sedinta, dl consilier Neacsu Ionut preia conducerea sedintei si da cuvantul d-lui
Duta Mihai Gabriel, presedintele Judecatoriei Alexandria, pentru a prezenta hotararea acestei instante
privind validarea mandatului d-lui Dragusin Victor, ales in functia de primar al municipiului
Alexandria, la alegerile locale din 5 iunie 2016.
Dl presedinte de sedinta spune ca potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 215/2001
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, dl primar Victor Dragusin trebuie sa depuna
juramantul prevazut de art. 32 alin. (1) din Legea anterior mentionata, la masa special amenajata,
punand mana stanga pe Constitutie si Biblie. Pentru aceasta roaga asistenta sa se ridice in picioare, iar
pe dl primar sa citeasca textul juramantului si sa il semneze.
Dupa depunerea juramantului, dl presedinte de sedinta il declara investit in functia de Primar al
municipiului Alexandria pe dl Victor Dragusin, dupa care ii pune pe umar esarfa tricolora.
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Dl primar Victor Dragusin adreseaza un cuvand de multumire tuturor locuitorilor municipiului
Alexandria si exprima cateva ganduri pentru mandatul pentru care a fost ales.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta trece la alegerea viceprimarilor si prezinta unele
prevederi din OG nr. 35/2002 si din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare.
Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea viceprimarilor municipiului
Alexandria.
Dl consilier Voicila Florea propune ca viceprimari ai municipiului Alexandria sa fie d-nii
consilieri Anghel Gica si Augustin Ioan.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune pentru functia viceprimar al municipiului
Alexandria pe dl Draghici George.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa fie de acord ca
propunerile sa fie trecute pe buletinele de vot in ordinea propunerilor si roaga secretariatul tehnic sa
tipareasca buletinele de vot.
De asemenea dl presedinte de sedinta propune ca pentru numararea a voturilor sa fie aleasa o
comisie formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta
roaga sa se faca propuneri pentru membrii comisiei.
Dl consilier Mocanu Daniel Marian propune pentru comisia de numarare a voturilor, din partea
PSD, d-nii consilieri Curea Gina Georgeta si Ilie Sorin Gabriel.
Dl consilier Draghici George propune pentru comisia de numarare a voturilor, din partea PNL,
dl consilier Preda Catalin Ionut.
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta prezinta in continuare tehnica de vot, precizand ca viceprimarii se aleg
prin votul majoritatii consilierilor in functie.
Se trece la exercitarea votului secret pentru alegerea viceprimarilor, iar comisia de numarare a
voturilor la stabilirea rezultatului votului.
In continuare dl presedinte de sedinta roaga pe d-na consilier Curea Gina Georgeta, presedinte
al comisiei de numarare a voturilor, sa prezinte rezultatul votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta spune spune ca dintrun numar total de 21 voturi, 21 voturi
au fost valabil exprimate, obtinandu-se urmatorul rezultat:
-Dl consilier Anghel Gica a obtinut 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”;
-Dl consilier Augustin Ioan a obtinut 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”;
-Dl consilier Draghici George a obtinut 7 voturi „pentru” si 14 voturi „impotriva”.
Dl presedinte de sedinta spune ca viceprimarii municipiului Alexandria vor fi d-nii consilieri
Anghel Gica si Augustin Ioan.
Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarilor
municipiului Alexandria, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La ultimul punct al ordinii de zi, se trece la organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate.
Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga 5 comisii si anume:
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-Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public si privat,
protectia mediului, realizarea lucrarilor publice compusa din 5 membrii;
-Comisia pentru activitati economice, buget finante, servicii publice si agricultura compusa din
5 membrii;
-Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea
drepturilor si libertatilor cetatenilor compusa din 5 membrii;
-Comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protecti sociala, protectia copilului
compusa din 5 membrii;
-Comisia pentru activitati culturale, sport si turism compusa din 5 membrii.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot numarul si denumirea
comisiilor de specialitate si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru componenta comisiilor.
Pentru comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public si
privat, protectia mediului, realizarea lucrarilor publice, dl consilier Augustin Ioan propune din partea
PSD pe d-nii consilieri Neacsu Ionut, Ghicica Maria, Augustin Ioan si Mocanu Daniel Marian, iar din
partea PNL dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune pe dl consilier Draghici George. Nemaifiind si
alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se aproba cu unanimitate
de voturi.
Pentru comisia pentru activitati economice, buget finante, servicii publice si agricultura, dl
consilier Augustin Ioan propune din partea PSD, sa faca parte din comisie d-nii consilieri Augustin
Ioan, Streinu Marius, Brosteanu Andreea Mioara si Epurea Haralmbie, iar din partea PNL dl consilier
Draghici George propune pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor. Nemaifiind si alte propuneri, dl
presedinte de sedinta supune la vot componenta comsiei si se aproba cu unanimitate de voturi.
Pentru comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei publice,
respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, dl consilier Augustin Ioan propune din partea PSD sa
faca parte d-nii consilieri Mocanu Daniel Marian, Anghel Gica, Neacsu Ionut si Din Nelu, iar din
partea PNL, dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune pe dl consilier Nadrag Gabriel. Nemaifiind si
alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se aproba cu unaimitate
de voturi.
Pentru comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protecti sociala, protectia copilului,
dl consilier Augustin Ioan propune din partea PSD sa faca parte d-nii consilieri Petcu Marian Dragos,
Curea Gina Georgeta si Stanculea Adrian Robert, iar din partea PNL, dl consilier Titirisca Florin
Nicusor propune sa faca parte d-nii consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru si Modrigala Constanta
Claudia. Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Pentru comisia pentru activitati culturale, sport si turism, dl consilier Augustin Ioan propune din
partea PSD sa faca parte d-nii consilieri Voicila Florea, Ilie Gabriel Sorin si Din Nelu, iar din partea
PNL dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune sa faca parte d-nii consilieri Florea Laurentiu si
Preda Catalin Ionut. Nemaifiind si alte propunerii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta
comisiei si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare nr. 6 din 21 iunie 2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, il supune la vot si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizata, dl presedinte de sedinta multumeste pentru participare si ureaza sa
fie intr-un ceas bun!.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Neacsu Ionut

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 19078 din 23.06.2016

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 21.06.2016

Subsemnatii,

Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului

Alexandria, am procedat astazi, 23.06.2016, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 21.06.2016, 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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