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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 28 mai 2013 , orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 18 (optisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
dl consilier Iotu Lucian fiind absent motivat .  
 Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea 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, 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. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea,  da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 825 din 22 mai 2013 si prin adresa nr. 11590 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 (a sosit in sala dl. consilier Iotu Lucian) 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea implementarii proiectului „Solutii informatice 
integrate pentru registrul agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale 
institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre CJ Teleorman si 15-uat-uri” din cadrul 
Programului Operational Sectorial „ Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013 „ Axa 
prioritara 3 TIC pentru sectoarele privat si public, Domeniul de interventie 3.2-Dezvoltare si cresterea 
eficientei serviciilor publice, operationale 3.2.1 apel 3, conform conditiilor prevazute in cadrul 
Acordului de parteneriat”. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri urgente de completare a ordinii de zi si 
pentru ca nu sunt, supune la vot ordinea de zi in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea implementarii proiectului „Solutii informatice integrate pentru 
registrul agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in 
cadrul parteneriatului dintre CJ Teleorman si 15-uat-uri” din cadrul Programului Operational 
Sectorial „ Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013 „ Axa prioritara 3 TIC pentru sectoarele 
privat si public, Domeniul de interventie 3.2-Dezvoltare si cresterea eficientei serviciilor publice, 
operationale 3.2.1 apel 3, conform conditiilor prevazute in cadrul Acordului de parteneriat”, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul 
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.   

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                Florea Voicila                                                                 Jr. Iulian Purcaru 
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    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr._______  din 29.05.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 28.05.2013 

 
 
 
 Subsemnatii,  Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 29.05.2013, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

28.05.2013,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                                 INSPECTOR, 
   
                   Doina Berechet                                           Ceciu Alexandru-Razvan 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


