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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 28 august 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 20 (douazeci) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 

fiind absenta nemotivat d-na consilier Curea Gina Georgeta. 

 Dl presedinte de sedinta Florea Voicila 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 dl presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

secretarul 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. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 31 iulie 

2019, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 

consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Mocanu Daniel Marian si Grigore Nicusor). 

 Dl presedinte de sedinta anunta ca a intrat in sala si participa la lucrarile sedintei d-na consilier 

Curea Gina Georgeta si sunt prezenti 21 (douazeci si unu) de consilieri din totalul de 21 (douazeci si 

unu) cati alcatuiesc Consiliul local. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1520 din 22 august 2019 si prin adresa secretarului Municipiului 

Alexandria nr. 18567 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine 

de zi: 

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

2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea 

platii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure care 

beneficiaza de locuinte tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, 

municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru 

acoperirea facturii de energie electrica pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte tip 

modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria; 

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

“Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public 

ecologic”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4e, 

Obiectiv specific 4.1, apel de proiecte nr. POR/182/4/1; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru obiectivul de investitii “Sistematizare verticala si racorduri la utilitati Centru 

multifunctional pentru tineri” in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 128/24.04.2019 privind 

aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind 

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria in anul 2019; 
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-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 51 din 27.02.2019 privind aprobarea 

preturilor si tarifelor aferente serviciilor sanitar veterinare ce urmeaza a fi practicate de SC 

SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL Alexandria; 

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

Targuri Alexandria SRL pe anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata infiintate in 

municipiul Alexandria si actualizarea Contractului de dare in administrare incheiat cu SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexelor nr. 4 si nr. 5 la 

Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul 

Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea viceprimarului ca primul inlocuitor de drept al 

primarului municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunarilor publice din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr.17, situata in blocul P5, str. Sos. Tr. Magurele, 

nr.1A, ramasa disponibila in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri care apartin domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 92/26.05.2010 privind declararea ca 

bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor terenuri in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 93/26.05.2010 privind declararea ca 

bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului aferent perioadei de sustenabilitate, 

incheiat intre Municipiul Alexandria si Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software, 

Filiala Oltenia – ARIES Oltenia, in cadrul proiectului “RETEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”; 

-Proiect de hotarare cu privire la constatarea unor date tehnice rezultate din investigatiile 

terenului de fundare efectuate pe raza municipiului Alexandria; 

-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 darea in administrare a unor  bunuri apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre  SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completatrea anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica  de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita a instalatiilor electrice, pe toata 

durata de existenta a acestora, din cadrul obiectivului de investitii ,, Amenajare spatii sociale temporare 

pentru situatii de urgenta, Alexandria, judetul Teleorman catre Distributie Energie Oltenia S.A.  

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 165 din 25 mai 2015 privind 

aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei.  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului 

Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si 
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a terenurilor apartinand domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, 

diferentiate pe zone de interes comercial. 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare intre CSM Alexandria si 

CSS Alexandria privind desfasurarea de activitati sportive; 

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

ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

 Dl 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, 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 2019, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece nu sunt, dl 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, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore 

Nicusor, Dumitrascu Catalin Alexandru si Modrigala Constanta Claudia);  

 

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 acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare, pentru familiile si persoanele singure care beneficiaza de locuinte tip modul, 

situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, 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. 

 

          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 acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru acoperirea facturii de energie electrica 

pentru persoanele singure si familiile beneficiare de locuinte tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-

Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, 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.   

   

                                                                       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 proiectului si a cheltuielilor legate de proiect “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul 

Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”, Programul Operational Regional 2014-

2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1, apel de proiecte nr. 

POR/182/4/1, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
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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 valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii 

“Sistematizare verticala si racorduri la utilitati Centru multifunctional pentru tineri” 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. 

 

                                                                    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 modificarea si completarea HCL nr. 128/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor pentru 

lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore 

Nicusor, Dumitrascu Catalin Alexandru si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      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 modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind aprobarea listei lucrarilor de 

proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2019, 

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 14 voturi „pentru” si 7 

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

Gabriel, Grigore Nicusor, Dumitrascu Catalin Alexandru 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 

modificarea HCL nr. 51 din 27.02.2019 privind aprobarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor 

sanitar veterinare ce urmeaza a fi practicate de SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL 

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. 
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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 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2019, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl. consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce suma colectata de parcometre nu este 

intreptata spre investitii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca toti banii care se strang din aceasta activitate vor fi 

redirectionati in vederea construirii unui loc de joaca pentru copii, acoperit, pentru a putea fi folosit atat 

vara cat si iarna. 

 Nemaifiind si alte discutii, 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 

actualizarea evidentei locurilor de parcare cu plata infiintate in municipiul Alexandria si actualizarea 

Contractului de dare in administrare incheiat cu SC Piete si Targuri Alexandria SRL, 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 este respins 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 modificarea si completarea anexelor nr. 4 si nr. 5 la Regulamentul de functionare a sistemului 

de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL, 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 

desemnarea viceprimarului ca primul inlocuitor de drept al primarului municipiului Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se 

faca  propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Curea Gina 

Georgeta, Ilie Sorin Gabriel si Cobarlie Silvia. 
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Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

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

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

 

   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 

reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se 

faca  propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Curea Gina 

Georgeta, Ilie Sorin Gabriel si Cobarlie Silvia. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

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

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

 

                                                                      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 repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala 

pentru Locuinte nr.17, situata in blocul P5, str. Sos. Tr. Magurele, nr.1A, ramasa disponibila in 

municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se 

faca  propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Curea Gina 

Georgeta, Ilie Sorin Gabriel si Cobarlie Silvia. 
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Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul 

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

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

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

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

  

                                                                      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 alipirea unor terenuri care apartin domeniului privat de interes 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. 

   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 

modificarea HCL nr. 92/26.05.2010 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului public de 

interes local a unor terenuri 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. 

 

   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 

modificarea HCL nr. 93/26.05.2010 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 

interes local a unor terenuri 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. 

 

   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 Protocolului aferent perioadei de sustenabilitate, incheiat intre Municipiul Alexandria si 

Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia, in cadrul 

proiectului “RETEAUA DE BICICLETE ELECTRICE”, 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 si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta 
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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 

constatarea unor date tehnice rezultate din investigatiile terenului de fundare efectuate pe raza 

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. 

   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 a unor  bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

catre  SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL 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. 

 

   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 

modificarea si completatrea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de 

utilitate publica  de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, 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 darea in 

folosinta gratuita a instalatiilor electrice, pe toata durata de existenta a acestora, din cadrul obiectivului 

de investitii ,, Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta, Alexandria, judetul 

Teleorman catre Distributie Energie Oltenia S.A., 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 

 

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 modificarea anexei la HCL nr. 165 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractarii unei 
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finantari rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei, 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin 

Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor, Dumitrascu 

Catalin Alexandru 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 zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru 

inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului 

public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferentiate pe zone de interes comercial, 

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 

 

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 protocolului de colaborare intre CSM Alexandria si CSS Alexandria privind 

desfasurarea de activitati sportive, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru urmatoarele trei luni sa fie presedinte de 

sedinta dl consilier Doncea Bogdan Alin. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

           In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 8629/22.08.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 8627/22.08.2019 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 septembrie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 8625/22.08.2019 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 septembrie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Tabelul nominal nr. 8626/22.08.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.   

- Tabelul nominal nr. 8623/22.08.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

septembrie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 8624/22.08.2019 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 septembrie 

2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 8649/23.08.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unu ajutor de urgenta d-lui 

Pavel Constantin. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2000 lei. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 17714/19.08.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren  copertina  nr. 32380/16.01.2015, zona bloc 210-213, pozitia 8, de la VLAD ION la STEFAN 

GHEORGHE; 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 18856/26.08.2019 privind ACUALIZARE ADRESA POSTALA 

IMOBIL Contractului de concesiune nr. 19978/19.09.2018 pentru terenul din municipiul Alexandria, 

strada Viilor nr. 1D; 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Raportul de audit financiar nr. 130(849)/11.07.2019 al Camerei de Conturi Teleorman. 

Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat de acesta. 

 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,           

                                Florea Voicila                                                               Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 19211 din 29.08.2019 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 28.08.2019 

 

 

 

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

29.08.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  28.08.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                     

   

                               Ene Paulica                        

                 

 

 

 

 

 

 


