JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 30 august 2018, orele 11,00, in sedinta extraordinara 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 21 (doua zeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local,
d-nii consilieri Din Nelu, Streinu Marius, Curea Gina Georgeta, Petcu Marian Dragos si Dumitrascu
Catalin Alexandru fiind absenti nemotivati.
Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.
Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru. Au fost invitati si se
gasesc in sala, prefectul judetului Teleorman, dl. Dumitrescu Florinel, dl secretar de stat in Ministerul
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fonduri Europene, dl Gadea Adrian Ionut,
vicepresedintii Consiliului Judetean Teleorman, dl Piper Savu Florin si dl Cocosila Virgiliu,
parlamentari ai judetului Teleorman, conducatori de institutii judetene si locale, reprezentanti ai
Episcopiei Teleormanului, Cetateni de onoare ai municipiului Alexandria, directori si sefi de servicii
din Primaria municipiului Alexandria si societatile subordonate Consiliului local al municipiului
Alexandria, sponsori ai evenimentului Zilele municipiului Alexandria 2018, reprezentanti mass media
si secretariatul tehnic.
Dl Primar Victor Dragusin rosteste discursul de deschidere a sedintei festive si ureaza „La multi
ani!” Alexandriei si tuturor celor care poarta numele de Alexandru si Alexandra. Discursul este anexat
la prezentul proces verbal.
Dl secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fonduri
Europene, dl Gadea Adrian Ionut sustine o scurta alocutiune.
Dl prefect Dumitrescu Florin sustine o scurta alocutiune.
Dl vicepresedinte al Consiliului Judetean, dl Piper Florin sustine o scurta alocutiune.
Dl Florin Burtan, scriitor-publicist si cetatean de onoare al municipiului Alexandria sustine o
scurta alocutiune.
In continuare dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar Victor Dragusin, cel care prin
dispozitia nr. 1620 din 27 august 2018 si prin adresa nr. 18371 din aceeasi data, a convocat aceasta
sedinta, pentru a prezenta ordinea de zi :
-Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului
Alexandria” doamnei Iacob Didina;
- Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului
Alexandria” domnului Obadan Florian;
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse
pe ordinea de zi, si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi si se aproba
cu unanimitate de voturi.
Se intra pe ordinea de zi si la primul punct, domnul presedinte de sedinta roaga pe dl primar
Victor Dragusin sa prezinte expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului
de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doameni Iacob Didina.
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Dl primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive.
Dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la conferirea titlului de
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Iacob Didina, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca
horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii, propunere care se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru membrii comisiei.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de
sedinta supune la vot propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de voturi.
Deoarece buletinele de vot au fost impartite, dl presedinte de sedinta roaga sa se treaca la
exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consileir Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 16 voturi valabil exprimate s-au numarat 16 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Iabob Didina a fost aprobat cu unanimitate
de voturi.
De asemenea dl presedinde sedinta roaga pe dl. primar Victor Dragusin sa inmaneze diploma de
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Iacob Didina.
Dl primar Victor Dragusin inmaneaza diploma de cetatea de onoare al municipiului Alexandria
doamnei Iacob Didina.
D-na Iacob Didina multumeste pentru titlul acordat si sustine o scurta alocutiune.
In continuare, domnul presedinte de sedinta roaga pe dl primar Victor Dragusin sa prezinte
expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de „Cetatean de onoare al
municipiului Alexandria” domnului Obadan Florian.
Dl primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive.
Dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la conferirea titlului de
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Obadan Florian, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca
horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii, propunere care se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru membrii comisiei.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de
sedinta supune la vot propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de voturi.
Deoarece buletinele de vot au fost impartite, dl presedinte de sedinta roaga sa se treaca la
exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
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Dl consileir Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 16 voturi valabil exprimate s-au numarat 16 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Obadan Florian a fost aprobat cu
unanimitate de voturi.
De asemenea dl presedinde sedinta roaga pe dl. primar Victor Dragusin sa inmaneze diploma de
„Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului Obadan Florian.
Dl primar Victor Dragusin inmaneaza diploma de cetatea de onoare al municipiului Alexandria
domnului Obadan Florian.
Dl Obadan Florian multumeste pentru titlul acordat si sustine o scurta alocutiune.
Dl primar Victor Dragusin multumeste pentru prezenta si pentru discursurile sustinute.
Dl primar Victor Dragusin spune ca inainte ca dl presedinde de sedinta sa inchida lucrarile
sedintei, invita pe toti cei prezenti pentru a servi o gustare.
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,
Consilier,
Anghel Gica

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 18686 din 31.08.2018

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 30.08.2018

Subsemnatii Plosceanu Cristian si Ene Paulica salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat astazi 31.08.2018, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 30.08.2018, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

Consilier,
Plosceanu Cristian

Consilier
Ene Paulica
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sedinta

