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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 29 noiembrie 2019, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

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

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

local. 

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

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

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

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

au fost invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, 

secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media. 

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 12 

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

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2134 din 22 noimbrie 2019 si prin adresa Secretarului General al 

Municipiului Alexandria nr. 26600 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 

proiectul ordinii de zi de zi: 

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

2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului „Revelion”, 

in municipiul Alexandria in anul 2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in 

Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV 

SRL, in faliment, la SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL catre SC 

PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV 

SRL, in faliment, la SC TRANSLOC PREST SRL catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA 

SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, 

transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 297 din 25 septembrie 

2019 privind aprobarea modalitatii de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare  cu privire la aprobarea modificarii Statului de functii al Serviciului Public 

de Interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea 

contractelor de achizitie publica si intocmirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 7”, in Municipiul 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala 

nr. 7”, in Municipiul Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor 

tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru 

comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului social furnizat in comunitate – SPRIJIN COMUNITAR si URGENTE SOCIALE; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului social de zi – Cantina de ajutor social Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei constructii apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situata in str. Agricultori nr. 27A, cvartal 

105; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare  a unor bunuri apartinand domeniului  

public si privat de interes local al  municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local 

Administratia  Domeniului Public Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 25 din 24 februarie 2010 privind darea 

in folosinta gratuita, pe termen limitat - 49 ani, catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura 

Teleorman, a unui spatiu cu suprafata utila de 369,00 mp, ce apartine domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Decembrie  nr. 172A; 

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

inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 18, situata in blocul 

I3,  str. Dunarii, municipiul Alexandria, din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al 

Municipiului Alexandria in vederea vanzarii prin licitatie publica; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.14, situată in blocul 

S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.7, situată in blocul S3, 

sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Independenţei, zona bloc 

G101B, sc. B; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 905; 

-Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractelor care expiră în cursul anului 2020, 

pentru terenurile închiriate, pe care sunt construite garaje şi copertine; 

-Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractelor de închiriere care expiră în cursul 

anului 2020, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi terenurile închiriate, aparţinând 

domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie 

publică a terenurilor, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 

Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor; 

-Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, 

aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul M9, strada 

Dunării; 

-Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, 

aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion 

Creangă; 

 -Petitii si interpelari;  
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Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 25650, situat in str. 

Constantin Brancoveanu nr. 42-44; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii, cu plata integrala, a locuintei nr. 10, situata 

in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru 

Locuinte si cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare  cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu S.C. ROFAL S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si 

Uniunea Arhitectilor din Romania in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale; 

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

obiectivul de investitii „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona 

blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, Programul Operational Regional 2014-2020, 

POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 

4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate 

din regiunile urbane si rurale 

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

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

cu unanimitate de voturi. 

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

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

participe la votarea respectivului proiect. 

 D-na consilier Brosteanu Andreea Mioara spune ca nu va participa la procesul de vot al 

proiectului de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.14, situată in blocul S1, 

sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe 

deoarece are un interes patrimonial; 

 Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru spune ca nu va participa la procesul de vot al 

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

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 905 deoarece are 

un interes patrimonial 

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

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

hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2019, dupa care se 

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

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

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin 

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

 

x 

x  x 

 

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

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

aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului „Revelion”, in municipiul Alexandria in anul 2019, 

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

 

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

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

hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a 

Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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

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

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

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

atributiile pe intreaga durata a sedintei. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Curea Gina 

Georgeta, Potbaniceanu Marian Liviu si Florea Laurentiu. 

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

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

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

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

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 de voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”. 

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

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV SRL, in faliment, la 

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL catre SC PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

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

aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda 

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

si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea cesionarii de parti sociale ale SC TERMA SERV SRL, in faliment, la 

SC TRANSLOC PREST SRL catre SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL, dupa care se trece 

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

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

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

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

x  x 

 

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

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

actualizarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a 

vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public 

sau privat al Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

modificarea si completarea HCL nr. 297 din 25 septembrie 2019 privind aprobarea modalitatii de 

comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea modificarii Statului de functii al Serviciului Public de Interes local Administratia 

Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii, si pentru ca nu sunt, 

d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare impreuna cu amendamentul aprobat, il supune 

la vot in forma prezentata si este respins cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie 

publica si intocmirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare cladire 

(laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 7”, in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Reabilitare, 
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modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 7”, in Municipiul Alexandria, 

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

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

voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de 

investitii „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

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

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

unanimitate de voturi 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social 

furnizat in comunitate – SPRIJIN COMUNITAR si URGENTE SOCIALE, dupa care se trece la 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social de zi – 

Cantina de ajutor social Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

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

aproba cu unanimitate de voturi; 

   x 

    x                 x 

 

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

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

vanzarea prin licitatie publica a unei constructii apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situata in str. Agricultori nr. 27A, cvartal 105, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in 
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administrare  a unor bunuri apartinand domeniului  public si privat de interes local al  municipiului 

Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia  Domeniului Public Alexandria, dupa 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

modificarea H.C.L. nr. 25 din 24 februarie 2010 privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat - 

49 ani, catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman, a unui spatiu cu suprafata utila de 

369,00 mp, ce apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in str. 1 Decembrie  nr. 172A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

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

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

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

propuneri, discutii. 

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

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

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

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

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

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

rezultatul votului secret. 

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”. 

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
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schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 18, situata in blocul I3,  str. Dunarii, municipiul Alexandria, 

din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria in vederea 

vanzarii prin licitatie publica, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-

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

cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.14, situată in blocul S1, sc.B, str. Dunării din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

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

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

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

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

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

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

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. (d-na consilier Brosteanu 

Andreea Mioara nu a participat la vot). 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, 

conform prevederilor OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investitii „Modernizare, extindere, dotare 

si amenajare curte interioara la gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria, 

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

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

voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.7, situată in blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

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

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

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

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

distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 
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D-na 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”. 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la închirierea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Independenţei, zona bloc G101B, sc. B, dupa 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

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

interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 905, dupa care se trece la 

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

hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 de voturi „pentru” (dl consilier 

Dumitrascu Catalin Alexandru nu a participat la vot). 

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

prelungirea contractelor care expiră în cursul anului 2020, pentru terenurile închiriate, pe care sunt 

construite garaje şi copertine, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-

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

cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

prelungirea contractelor de închiriere care expiră în cursul anului 2020, pentru spaţiile cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţe şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local 

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

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

unanimitate de voturi. 
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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 

actualizarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor, aparţinând 

domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării 

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

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

unanimitate de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat 

de interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul M9, strada Dunării, dupa care se trece la 

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

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

  

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al 

Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion Creangă, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 25650, situat in str. Constantin Brancoveanu nr. 

42-44, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, 

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

voturi.  

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la aprobarea vanzarii, cu plata integrala, a locuintei nr. 10, situata in blocul D, str. 

Ion Creanga din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte si cota parte 
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subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

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

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

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

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

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

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

rezultatul votului secret. 

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”. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotarare a fost adoptata 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 

asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu S.C. ROFAL 

S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 

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

unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

hotarare cu privire la incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din 

Romania in vederea realizarii in comun a unor proiecte culturale, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

  

   x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea 

conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, 

Programul Operational Regional 2014-2020, POR/2017/4/4.3/1, Axa prioritara 4 – Sprijinirea 

dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, 

economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si ruralei, discutii si pentru ca nu 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

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

 - Tabelul nominal nr. 12520/26.11.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

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

97/28.03.2018.  

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

- Tabelul nominal nr. 1252/25.11.2019 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 decembrie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

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

-Tabelul nominal nr. 12522/25.11.2019 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 decembrie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

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

-Tabelul nominal nr. 12523/25.11.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

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

97/28.03.2018; 

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

- Tabelul nominal nr. 12524/25.11.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

decembrie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Tabelul nominal nr. 12525/25.11.2019 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 decembrie 

2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

- Tabelul nominal nr. 12518/25.11.2019 al DAS Alexandria cu copiii care frecventeaza unitatile 

de invatamant de pe raza municipiului Alexandria. 

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

-Tabelul nominal nr. 12532/25.11.2019  cu prescolarii si elevii cu domiciliul sau resedinta in 

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

au beneficiat de transport gratuit pe luna noiembrie 2019; 

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

-Referatul nr. 12152/19.11.2019 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui. Calitescu Mihail. 

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

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr.26319/26.11.2019 al Directiei Patrimoniu privind schimbarea pozitiei din 

contractul de inchiriere nr. 26352/2019; 

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

 -Punctul de vedere nr. 26274/19.11.2019 al Directiei Patrimoniu privind prelungirea 

Contractului de concesiune nr. 2288/10.02.2005 incheiat intre Consiliul local al municipiului 

Alexandria si CMI LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE DR PREDA CATI-ADINA, prin act 

aditional; 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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 -Punctul de vedere nr. 24904/05.11.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren copertina nr. 27345/27.11.2018, zona bloc 704-706, pozitia 57, de la dl 

Cirmaciu Ovidiu la d-na Popescu Adriana Girela; 

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

 -Punctul de vedere nr. 24085/24.10.2019 al Directiei Patrimoniu privind transmiterea dreptului 

de concesiune asupra terenului apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, in suprafata de 210,00 mp, situat in str Dunarii – zona bloc I26-I13- Poz 3 ce face obiectul 

Contractului de concesiune nr. 9558/05.09.2003, de la SC AGROM FINANCE catre SC 

CROCODILUL LSD SRL, prin act aditional; 

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

-Informarea nr. 27174/28.11.2019 a Directiei Patrimoniu privind relocarea 

persoanelor/familiilor care mai locuiesc si la aceasta data in blocurile B10 si B11, imobile incluse in 

clasa de risc seismic ridicat. 

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

 Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR GENERAL, 

                                    Consilier,           

                                Cobarlie Silvia                                                              Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA   

 COMPARTIMENT  CANCELARIE REGISTRATURA 

               Nr. 27560 din 04.12.2019 

           VIZAT 

           SECRETAR GENERAL, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 29.11.2019 

 

 

 

 Subsemnatii Plosceanu Cristian si Stoica Aurica, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 04.12.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  29.11.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                  CONSILIER,   

   

                           Plosceanu Cristian                            Stoica Aurica                 

                   

 

 

 

 

 

 


