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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 28 octombrie 2020, 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 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 16 (saisprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind 

fiind vacante trei locuri de consilier local. 

 Dl presedinte de sedinta Augustin Ioan 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 

municipiului Alexandria si Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. 

Alexandru Razvan Ceciu si secretariatul tehnic. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 21 

octombrie 2020, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, d-l presedinte de sedinta, Augustin Ioan, da cuvantul d-lui. primar, cel care, prin 

dispozitia nr. 1582 din 22 octombrie 2020 si prin adresa Secretarului General al Municipiului 

Alexandria nr. 24130 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta proiectul ordinii de 

zi de zi: 

 - Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanți, declarați aleși, ale căror mandate 

au fost validate. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria. 

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

primarului municipiului Alexandria. 

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

2020. 

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea 

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea platii, din bugetul local al municipiului Alexandria 

prin Direcția de Asistență Socială Alexandria,  a contravalorii apei potabile datorate de persoanele care 

au calitatea de chiriași în locuințele modulare tip container (locuințe de necesitate și locuințe de sprijin) 

pentru perioada 01.01.2020 -01.10.2020, ca urmare a constatării defecțiunilor la instalațiile sanitare 

care au dus la  pierderi în reteaua de apă. 

-Proiect de hotărâre cu privire la decontarea din bugetul local a sumelor plătite de către salariații 

Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului 

Alexandria pentru testele  RT-PCR efectuate pe cheltuiala acestora și care nu se încadrează în 

protocolul de testare al DSP Teleorman. 

-Proiect de hotărâre cu privire la asigurarea de materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, 

cetățenilor municipiului Alexandria care participă la scrutinul pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din data de 06.12.2020. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne,  

cărbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – 

martie 2021, persoanelor singure și familiilor din municipiul Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Mesaj pentru 

România” în municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării și desfășurării concursului “Colindăm” 

în municipiul Alexandria. 
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-Proiect de hotărâre cu privire la avizarea de principiu a Studiului de oportunitate, a Planului 

tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, 

Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, 

precum si mandatarea primarului UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea 

Studiului de oportunitate, Planului tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID 

Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire 

pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor 

municipale în județul Teleorman”. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice , faza S.F., pentru 

obiectivul de investiții “Amenajare curte (alei, loc de joacă, parc) la Grădiniță cu Program Prelungit nr. 

7”, în Municipiul Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice la fazele D.T.A.C. 

și P.T. pentru obiectivul de investiții “Sistematizare verticală și racorduri la utilitățile Centru 

multifuncțional pentru tineri”, din Municipiul Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-econimic 

urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea 

rețelei stradale în municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Meșteșugari, strada Dunării, 

strada Fabricii și Șoseaua Turnu Măgurele”. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza 

PROIECT TEHNIC la obiectivul de investitii " Magazie pentru depozitat materiale, zona sere, 

municipiul Alexandria" 

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria. 

-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 43/14.02. 2020 privind 

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

Alexandria in anul 2020. 

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 44/14.02. 2020 privind 

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

Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea scrisorii de așteptări privind directorul SC Primalex 

Proiect Tel SRL. 

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și 

Târguri Alexandria SRL pe anul 2020. 

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la 

S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L.  

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TR 

ADMINISTRAȚIE IMOBILE S.R.L. Alexandria pe anul 2020. 

-Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparţinând domeniului public de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria, 

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 

local a unor terenuri din Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 

local a unor cote părți de teren aferente unor blocuri din Municipiul Alexandria. 

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al Municipiului Alexandria situat în strada Viitorului nr.59-61 cu nr .cadastral 22910. 
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- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al Municipiului Alexandria situat în strada Dunării, zona Han Pepinieră cu nr. cadastral 

31335. 

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes 

local al Municipiului Alexandria situat în Sos. Alexandria-Cernetu, T51, cu nr. cadastral  25674. 

 -Petitii si interpelari;  

 De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a urmatoarelor proiecte 

de hotarari: 

 -Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 

Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2020. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului  

Alexandria în  Consiliile   de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2020-2021. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului  

Alexandria în  Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar 

din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2020-2021. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la completarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria. 

 -Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 Dl presedinte de sedinta precizeaza ca proiectele de hotarari au primit avize favorabile din 

partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, dl 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. 

 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 informeaza ca mandatele 

consilierilor locali supleanti au fost validate prin Incheierea civila nr. 3708/26.10.2020 si in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare acestia trebuie sa depuna juramantul prevazut la art. 117 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei. 

 Pentru aceasta propune următoarea procedură: asistenţa se va ridica în pricioare şi consilieri 

validaţi se vor prezenta la apelul meu, în ordinea alfabetică, la masa special amenajată, pe care se află 

Constituţia şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe biblie cât şi pe Constituţie, va da citire 

textului Jurământului şi-l va semna, în două exemplare, unul pentru consilier şi unul la dosar. 

 D-na Stancu Iuliana depune juramantul si il semneaza. 

 Dl Streinu Marius depune juramantul si il semneaza. 

 Dl Stefan Florin depunde juramantul si il semneaza. 

 Dl presedinte de sedinta Augustin Ioan preciceaza ca din acest moment Consiliul local al 

municipiului Alexandria este format din 19 consilieri. 

 

x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta,  prezinta proiectul de hotarare cu privire la alegerea 

viceprimarilor municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
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Dl 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. 

D-na consilier Panagoret Ioana propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Petcu 

Marian Dragos, Streinu Marius si Ghicica Maria. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot 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 Ghicica Maria, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul 

de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 11 de voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” . 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

 

          x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul 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 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. 

Dl 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. 

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

rezultatul votului secret. 

D-na consilier Ghicica Maria, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul 

de 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva”.  

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

 

                                                                    x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 

voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, 

Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării unei finanțări 

rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

pentru ca nu sunt, 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 prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

platii, din bugetul local al municipiului Alexandria prin Direcția de Asistență Socială Alexandria,  a 

contravalorii apei potabile datorate de persoanele care au calitatea de chiriași în locuințele modulare tip 

container (locuințe de necesitate și locuințe de sprijin) pentru perioada 01.01.2020 -01.10.2020, ca 

urmare a constatării defecțiunilor la instalațiile sanitare care au dus la  pierderi în reteaua de apă, dupa 

care se trece la propuneri, discutii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba cand a fost facuta receptia lucrarilor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca lucrarile au fost efectuate de o firma din Slatina, iar 

lucrarile au fost finalizate in toamna anului 2019. Dl primar precizeaza ca bunurile, componentele 

cumparate au o calitate proasta si informeaza ca in momentul de fata exista un proces cu aceasta 

companie deoarece containerele inca sunt in garantie iar firma respectiva nu a efectuat lucrarile de 

reparatie. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba de ce au fost semnate lucrarile de receptie daca s-a 

constatat ca lucrarile nu au fost conforme. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca la receptie totul era functional, dar acestea fiind de o 

calitate proasta s-au stricat in timp. 

Nemaifiind si alte discutii,  dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii consilieri Epure 

Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, 

Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la decontarea din 

bugetul local a sumelor plătite de către salariații Primăriei municipiului Alexandria și a serviciilor 

publice subordonate Consiliului local al municipiului Alexandria pentru testele  RT-PCR efectuate pe 

cheltuiala acestora și care nu se încadrează în protocolul de testare al DSP Teleorman, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la asigurarea de 

materiale de protecție sanitară, în mod gratuit, cetățenilor municipiului Alexandria care participă la 

scrutinul pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06.12.2020, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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 prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne,  cărbuni, combustibili 

petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021, persoanelor 
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singure și familiilor din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

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

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

organizării și desfășurării concursului “Mesaj pentru România” în municipiul Alexandria, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

organizării și desfășurării concursului “Colindăm” în municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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 prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la avizarea de principiu a Studiului de oportunitate, a Planului tarifar și analizei gradului de 

suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a 

Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 

transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman”, precum si mandatarea primarului 

UAT-Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Managementul Deșeurilor Teleorman” să voteze pentru aprobarea Studiului de oportunitate, Planului 

tarifar și analizei gradului de suportabilitate în cadrul SMID Teleorman,  Strategiei de contractare, 

Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a 

gestiunii activității de colectare și transport separat a deșeurilor municipale în județul Teleorman” dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si 

se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore 

Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta 

Claudia si Stancu Iuliana). 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice , faza S.F., pentru obiectivul de investiții 

“Amenajare curte (alei, loc de joacă, parc) la Grădiniță cu Program Prelungit nr. 7”, în Municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

documentației tehnico-economice la fazele D.T.A.C. și P.T. pentru obiectivul de investiții 

“Sistematizare verticală și racorduri la utilitățile Centru multifuncțional pentru tineri”, din Municipiul 
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Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

devizului general și a indicatorilor tehnico-econimic urmare a elaborării Proiectului Tehnic pentru 

obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul Alexandria: strada 

Alexandru Ghica, strada Meșteșugari, strada Dunării, strada Fabricii și Șoseaua Turnu Măgurele”, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,  il supune la vot in forma prezentata si 

se aproba cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

revizuirii documentatiei tehnico-economice faza PROIECT TEHNIC la obiectivul de investitii " 

Magazie pentru depozitat materiale, zona sere, municipiul Alexandria", dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 

de voturi . 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea și 

completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea si 

completarea HCL nr. 43/14.02. 2020 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi 

elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2020, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi 

„pentru” si 8 „abtineri” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac 

Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea si 

completarea HCL nr. 44/14.02. 2020 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarilor 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, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 

„abtineri” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, 

Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 
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   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

scrisorii de așteptări privind directorul SC Primalex Proiect Tel SRL, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi 

„pentru” si 8 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, 

Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2020, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu 11 voturi „pentru” si 8  voturi „impotriva” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore 

Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta 

Claudia si Stancu Iuliana). 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L., dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore 

Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta 

Claudia si Stancu Iuliana). 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRAȚIE IMOBILE S.R.L. Alexandria pe anul 

2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca aceasta societate are in fiecare an pierderi mari si 

intreaba de ce nu se falimenteaza aceasta societate avand in vedere pierderile pe care le are. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in urma cu ceva timp a fost schimbata conducerea societatii 

deoarece au fost probleme in ceea ce priveste managementul anterior. Tot dl primar precizeaza ca 

actualul director a recuperat foarte mult din datorii. De asemenea dl primar spune ca se poate lua in 

discutie majorarea tarifului de administrare, dar acest lucru va trebui sa il hotarasca Consiliul local. Dl 

primar informeaza ca aceasta societate mai presteaza si diverse servicii catre persoane fizice, juridice si 

institutii, iar in viitorul apropiat va avea si atestat pentru dezinfectii si deratizari. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca va inainta o informare catre Curtea de Conturi cu 

privire la aceasta societate. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8  voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, 

Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 
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   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la declararea ca 

bunuri aparţinând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si 

se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8  voturi „impotriva” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore 

Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta 

Claudia si Stancu Iuliana). 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la declararea ca 

bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca aceste terenuri au gategoria de folosinta curti 

constructii, dar a fost in teren sa le vada si a constatat ca sunt spatii verzi. 

Dl administrator public, dl Stefan Tabacitu spune ca dl consilier face referire la urmatorul 

proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi. 

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 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor cote părți de 

teren aferente unor blocuri din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca nu toate spatiile cu iarba sunt prinse in Inventarul 

Spatiilor Verzi si informeaza ca municipiul Alexandria este printre putinele din Romania care a 

finalizat acest inventar, respectand normele europene. De asemenea dl primar precizeaza ca aceste 

spatii nu sunt prinse in invetar tocmai pentru a putea oferi pozibilitatea dezvotarii municipiului, dand 

exemplul spatiilor din fata blocurilor pe strada Dunarii si strada Bucuresti. 

Dl consilier Vecu Mihai intreaba daca nu ar fi fost mai bine sa se pastreze toate spatiile verzi si 

sa nu  ne limitam la minimul recomandat de Uniunea Europeana, precizand ca este mai usor sa pastrezi 

un spatiu verde decat sa il refaci. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta este o decizie care va apartine Consiliului local. Tot 

dl primar spune ca nu pot fi modificate spatiile care sunt prinse in Inventarul Spatiilor Verzi, dar 

precizeaza ca va putea exista posibilitatea sau oportunitatea dezvoltarii municipiului prin reorganizarea 

spatiilor care nu sunt cuprinse in inventar. De asemenea dl primar informeaza ca in marile orase 

europene nu exista nici un petec de iarba pe strazi, aceastea avand parcuri, arbori si arbusti ingraditi, 

precizand ca oxigenul nu il da iarba, ci arborii. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca se poate extinde orasul mai mult decat este in 

momentul de fata. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca se poate, iar aces lucru este prins si in proiectul PUG. 

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba in ce stadiu se afla proiectul PUG. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca PUG se afla in curs de finalizare. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8  voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, 

Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana).  

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la dezmembrarea 

unui teren aparținând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria situat în strada 

Viitorului nr.59-61 cu nr .cadastral 22910, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 

ca nu sunt, 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 prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului 

Alexandria situat în strada Dunării, zona Han Pepinieră cu nr. cadastral 31335, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Vecu Mihai spune ca va fi o dezmembrare in trei loturi, precizand ca aceste 

dezmembrari se fac de regula in baza unor solicitari si doreste sa stie daca este  vorba de terenul de 

langa blocurile ANL din peco. 

Dl administrator public Stefan Tabacitu spune ca este vorba de cele trei blocuri construite si 

date in folosinta si au inceput sa apara solicitari pentru a fi cumparate locuintele, precizand ca in urma 

masuratorilor necesare pentru cartea funciara s-a constatat ca la momentul inceperii constructiei, 

constructorul s-a deplasat putin fata de planul initial, astfel fiind nevoie de aceasta dezmembrare pentru 

cartea funciara a blocurilor. 

 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 prezinta proiectul de hotarare cu privire la dezmembrarea 

unui teren aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat în Sos. 

Alexandria-Cernetu, T51, cu nr. cadastral  25674, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8  voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin 

Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții 

Edilitare SRL pe anul 2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8  voturi „impotriva” (d-nii 
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consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, 

Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana) 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria în  Consiliile   de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2020-2021, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca nu a participat la sedintele pe comisii, dar a vazut 

propunerile facute si spune ca la una din unitatile de invatamant Faluvegi Ianos Cristian se afla si in 

consiliul de administratie si in CEAC. 

Dl administrator public Stefan Tabacitu, spune ca este vorba de doua persoane diferite, 

respectiv tata si fiu. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca sunt unele persoane care au si trei consilii de 

administratie, considerand ca este prea mult pentru o singura persoana, problemele din scoli fiind destul 

de mari. De asemenea, d-na consilier intreaba daca se poate cadea de comun acord sa fie numite 

persoane care au tangenta si cunosc probleme din sistemul de invatamant. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca majoritatea celor propusi sunt la al doilea sau al treilea 

mandat in consiliile respective. De asemenea dl primar spune ca marea parte din propuneri sunt 

angajati ai primariei deoarece este mai usor de relationat si rezolvat anumite probleme astfel. Dl primar 

spune ca nu are nimic impotriva altor propuneri. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii consilieri Epure 

Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stefan Florin, 

Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria în  Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul  

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

nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8 „abtineri” (d-nii 

consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, 

Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la completarea 

Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

ale Consiliului local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

pentru ca nu sunt, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 8  „abtineri” 

(d-nii consilieri Epure Haralambie, Grigore Nicusor, Szabo Attila, Bulumac Florin Gabriel, Vecu 

Mihai, Stefan Florin, Modrigala Constanta Claudia si Stancu Iuliana). 
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                                                                      x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

 - Tabelul nominal nr. 11194/22.10.2020 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 2020, 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. 11190/22.10.2020 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 noiembrie 2020, 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. 11193/22.10.2020 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 noimbrie 2020, 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. 111/22.10.2020 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 noimbrie 

2020, 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. 11191/22.10.2020 cu luptatorii pentru victoria revolutiei din decembrie 

1989 care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna noimbrie 2020, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

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

            -Referatul nr. 11129/21.10.2020 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Konstantopoulus Madalina. 

               Dl consilier Petcu Marian Dragos propune respingerea acestui referat deoarece  este 

incomplet si sa se revina intr-o sedinta ulterioara cu documente medicale justificative. 

           -Referatul nr. 11086/20.10.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Duta Claudia-

Felicia. 

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

           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. 19297/01.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 13859/03.10.2001, zona bloc 38 SERE, poz. 2, de la Stoian Sorel 

catre Voicu Gabriel. 

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

 - Punctul de vedere nr. 23707/21.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere teren garaj nr. 18340/14.09.2018, zona bl. J135, poz. 6, de la d-na Virici Aurelia catre dl 

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

 - Punctul de vedere nr.23762/21.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 7370/09.05.2016, zona bl I1 – 1 Decembrie, poz. 18, de la dl Giba 

Florea catre d-na Piper Sofia. 

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

 - Punctul de vedere nr.23940/23.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere teren parcare nr. 14718/01.04.2011, zona bl. 594, poz. 15, de la d-na Stoian Marioara catre 

dl Serban Cosmin Gabriel. 

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

 - Punctul de vedere nr.24035/23.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere teren garaj nr. 14353/21.11.1997, zona bl. 315-454, poz. 18, de la d-na Blaban Amalia 

catre dl Balaban Constantin Claudiu. 

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

 - Punctul de vedere nr.19173/11.09.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 13622/1997, zona bl. L4-L9, poz. 12,de la d-na Patrin Dumitra la dl 

Ion Alexandru Claudiu. 

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

 - Punctul de vedere nr.19582/11.09.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 23890/01.10.2015, zona bl. M16, poz. 4, de la dl. Irimia Lusa la dl 

Voicu – Popescu Marius Florin. 

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

 - Punctul de vedere nr.20122/11.09.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 27685/27.12.2010, zona bl. 360-354, poz. 71, de la dl Ionescu 

Vasile la d-na Rosu Tudora. 

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

 - Punctul de vedere nr.20984/16.09.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr. 25708/01.10.2015, zona bl. 210, poz. 1, de la dl Stavarache Lori 

Marius, la d-na Mecleus Ioana. 

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

 - Punctul de vedere nr.20908/28.09.2020 al Directiei Patrimoniu privind chimbarea 

amplasament/pozitie din contractului de inchiriere nr. 26967/23.12.2010, privind terenul destinat 

parcarii in zona bl. A3-A4-B1, poz. 49, in poz. 15 din amplasamentul zona bl. D1-D2. 

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

 - Punctul de vedere nr. 21841/01.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru  pentru teren garaj nr. 26692/2010, zona bl. L28 – str. Dr. Stanca, poz. 23, de la dl 

Grigorescu Valentin Marinel la dl Plopeanu Liviu. 

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

 - Punctul de vedere nr.21877/26.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren  parcare nr. 23821/01.10.2015, zona bl. M4, poz. 2, de la SC TRMOGYN 

SRL, reprezentata de dl Ghenu Ginel Marius, la dl Vatafu Gabriel. 

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

 - Punctul de vedere nr.22059/05.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 26216/30.09.2015, zona bl. A7-A8, str .Av. Al. Colfescul, poz. 53, 

de la dl Opris Ionel, la dl Tanase Marian. 

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

 - Punctul de vedere nr.23357/26.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 23822/01.10.2015, zona bl. M4, poz. 1, de la dl Ghenu Ginel 

Marius , la d-na Ologeanu Nina. 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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 - Punctul de vedere nr.24369/26.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 20518/15.10.2020, zona bl. 1502, poz. 4, de la dl Culcea 

Anghelus, catre dl Neacsu Ionut. 

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

 - Punctul de vedere nr.24401/26.10.2020 al Directiei Patrimoniu privind preluarea de catre SC 

ROB& JES LIMITED SRL a doua contracte de inchiriere teren respectiv nr. 6298/1994 si nr. 

11392/1998 incheiate intre Municipiul Alexandria si SC ADEXIM SRL al caror obiect il constituie 

inchirierea a doua terenuri de 30,00 mp. situate in Alexandria, str. Confederatiei, respectiv str. 

Confederatiei langa ADEXIM-profil de activitate comert. 

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

              Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba care este stadiul Planului Urbanistic General, 

precizand ca este si in termen pentru finalizarea acestuia. 

              Dl primar Victor Dragusin spune ca se afla in faza finala pentru obtinerea avizelor, precizand 

ca se afla si intr-un proces cu UAT Nanov deoarece in evidentele informatice ale OCPI apare o 

suprapunere virtuala cu PUG al UAT Nanov. 

 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,           

                                 Augustin Ioan                                                             Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 24817 din 29.10.2020 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 28.10.2020 

 

 

 

 Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  

astazi 29.10.2020, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  28.10.2020,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SEF BIROU,                                                         

   

                           Plosceanu Cristrian                                                         

                   

 

 

 

 

 

 


