JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 09 februarie2022, orele 14.00, în ședință extraordinară a Consiliului local
al municipiului Alexandria, care se desfășoară la sediul Centrului Multifuncțional pentru Tineri
din municipiului Alexandria, în prezența a 17 (saptesprezece) consilieri, din totalul de 19
(nouasprezece) câți alcătuiesc Consiliul local, fiind absenti d-nii. consilieri Epure Haralambie și
Ștefan Florin.
Dl. președinte de ședință Petcu Marian Dragoș arată că sunt întrunite prevederile art. 137,
alin (1) dub OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal
constituită.
Tot dl. președinte informează că la lucrările ședinței participă, de drept, Primarul și
Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl. Alexandru Răzvan
Ceciu.
Au fost invitate persone ce au tangență cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul
tehnic și reprezentanți mass-media.
În continuare, d-na.președintede ședință, dl. Petcu Marian Dragoș, dă cuvantul d-lui.
Primar Victor Drăgușin, cel care, prin dispoziția nr. 176 din 04februarie 2022 și prin adresa
Secretarului General al Municipiului Alexandria nr. 9152 din aceeași dată, a convocat această
ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de zi:
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria
pe anul 2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria pentru anul 2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe
şi Târguri Alexandria S.R.L. pe anul 2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria pe anul 2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TR
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria pe anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de
reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Capitolului VI din
Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a
domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Străzilor,
Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a
fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria pe anul 2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrările de proiectare
elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect
ca urmare a revizuirii Proiectului Tehnic “Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.
1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în cadrul contractului de finanțare nr. 6250/27.10.2020,
finanțat prin Programul Regional 2014-2020, Axa prioritară4, Prioritatea de investiții 4.4,
Operațiunea/Obiectiv Specific4.5.
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului annual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2022.
și retragerea de pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre:
-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TR
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria pe anul 2022.
Dl președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de
zi au primit avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Nemaifiind și alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl. președinte de ședință supune la
vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi
Dl. președinte de ședință roagă colegii consilieri care au un interes patrimonial în ceea ce
privește adoptarea vreunui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, să declare acest luru și să nu
participe la votarea respectivului proiect de hotărâre.
Se intră pe ordinea de zi și dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire
la aprobarea Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2022, pe anexe, capitole, iar în
cadrul capitolelor pe subcapitole și articole.
Dl. președinte de ședință precizează că nu au fost facute contestații la proiectul de buget,
făcute de catre cetățeni în termenul prevăzut de lege.
Dl. președinte de ședință întreabă dacă sunt întrebări, propuneri sau amendamente.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește să propună un amendament, respectiv
înființarea unui program annual prin care municipalitatea poate acorda un pachet cu rechizite scolare
tuturor copiilor înscriși în clasa pregătitoare, prin Direcția de Asistență Socială Alexandria, cu sprijinul
unităților de învățământ de pe raza UAT Alexandria, iar pachetele vor avea valoarea maximă de 160
lei. Tot dl consilier menționează că solicită alocarea unei sume de 60.000 lei pentru un estimativ de
400 de copii, iar pachetele cu rechizite școlare rămase nedistribuite copiilor înscriși în clasa
pregătitoare, se vor repartiza familiilor cu copii beneficiare de servici/prestări sociale. Aflate în

evidența Direcției de Asistență Socială Alexandria. Tot dl consilier propune ca finanțarea sumei de
60.000 lei necesară acestei program să fie acoperită din Capitolul 67.2 “Cultură, recreere și religie” –
randul bugetar – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30, unde există suma de 1.685.000 lei, iar
suma de 60.000 lei poate fi mutată la capitolul 68.2 “Asigurări și asistență socială” – Titlul VIII –
Asistență socială – rândul bugetar – ajutoare sociale. Tot dl consilier spune că pentru acest
amendament se obligă să depună un referat de aprobare în cel mai scurt timp, referat care să ia forma
unui proiect de hotărâre pe care să îl susțină în Consiliul local. Deasemenea dl consilier spune că sunt
destule cadre didactice în cadrul Consiliului local și consideră că nu ar fi o problemă în aprobarea
sumei de 60.000 lei, considerând-o infimă în comparație cu cheltuielile primăriei.
Dl primar Victor Drăgușin il întreabă pe dl consilier Bulumac Florin Gabriel dacă nu dorește
să se mute la PSD, precizând că propunerea făcută este de stânga. Tot dl primar o invită pe d-na
viceprimar Ene Ionela Cornelia, care se ocupă de învățământ, să expună cadrul legal existent,
precizând că dl consilier nu cunoaște toate reglementările în ceea ce privște sprijinul copiilor pentru
începerea școlilor.
D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia spune că în ceea ce privește propunerea făcută de dl
consilier Bulumac Florin Gabriel, există la nivelul Ministerului Educației Ordinul 4385/2012, prin care
se finanțează de la bugetul de stat un program identic cu propunerea menționată anterior. Tot d-na
viceprimar spune că ordinul respectiv prevede metodoligia de aplicare a Legii nr. 126 privinid
acordarea de rechizite școlare elevilor din învățământul primar și gimnazial. Deasemenea d-na
viceprimar spune că în ordinul menționat anterior se prevede componența pachetelor educaționale pe
fiecare clasă, respectiv clasa pregătitoare, de la clasa I până la clasa a VIII-a, precizând că valoarea
pachetelor este actualizată anual prin Ordin de Ministru al Educației. D-na viceprimar spune că
Ministerul Educației transmite înspectoratelor școlare județene sumele necesare pentru achiziționarea
rechizitelor școlare, iar Inspectoratul Școlar este cel care demarează procedura de achiziție, urmând a fi
repartizate unităților de învățământ în funcție de solicitările acestora. Deasemenea d-na viceprimar
precizează că în anul 2020 Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 133 privind acordare ade
stimulente educaționale pe suport electronic, respectiv carduri în valoarea de 500 lei, pentru
achiziționarea de rechizite școlare și vestimentație pentru copiii din grădinițe, învățământ primar și
gimnazial. D-na viceprimar precizează că au fost de puse la Direcția de Asistență Socială pentru anul
școlar 2020-2021 aproximativ 450 de cereri eligibile, iar situația a fost comunicat Instituției
Prefectului, care până în prezent nu a soluționat situația. D-na viceprimar spune că pentru ordonanța
menționată anterior au apărut modificări în anul 2021, respectiv ca inspectoratele școlare să preia
această sarcină.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă în anul precedent au primit rechizite copii
din clasa 0, precizând că a mai făcut această propunere și în anul precedent și printr-o adresă din partea
Primăriei i s-a comunicat că primăria se află în imposibilitatea de înscrie pe proiectul ordinii de zi a
proiectului de hotărâre inițiat deoarece propunerea a fost făcută după aprobarea bugetului general al
municipiului, nefiind bugetată suma respectivă.
D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia precizează că sumele pentru rechizite șscolare au fost
suportate din bugetul de stat și ulterior repartizate copiilor de către inspectoratele școlare.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă rechizitele au inclus și ghiozdan.
D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia spune a fost inclus ghiozdan pentru clasa I, iar
componența pacheteului este stabilită prin ordin de ministru.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spuen că pentru clasa 0 nu este prevăzut ghiozdan.
D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia spune că nu se folosește ghiozdan la clasa 0.
Dl consilier Micu Cătălin spune că are copil în clasa 0 și nu se folosește ghiozdan.
D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia spune că rechizitele copiilor din clasa 0 rămân în
cadrul unităților de învățământ.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că alte municipalități au aprobat un program
similar cu cel propus, precizând că suma necesară nu este foarte mare, enumerănd cateva rechizite
pentru componența pachetelor.
D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia spune că rechizitele enumerate sunt prevăzute prin
ordin de ministru.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel întreabă dacă în anul precedent au fost acordate aceste
pachete.
D-na viceprimar Ene Ionela Cornelia spune că în anul precedent, prin Inspectoratul Școlar
Genreal, au beneficiat 25% dintre elevi de pachete cu rechizite.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că dorește ca prin propunerea facutăsă
beneficieze de rechizite toți copiii care intră în clasa 0.
Dl președinte de ședință supune la vot amendamentul d-lui consilier Bulumac Florin Gabriel
și este respins, obținând 11 “abțineri” și 6 voturi “pentru” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel,
Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Grigore Nicușor și Modrigală Constanța Claudia).
Dl primar Victor Drăgușin spune că membrii Consiliului local râspund în solidar pentru
deciziile luate, iar atâta timp cât există surse de finanțare de la stat și nu există un alt cadru legal care
să suplimenteze sumele respective, Curtea de Conturi va imputa sumele respective. Tot dl primar
invită colegii consilieri să se prezinte cu proiecte de hotărâre pentru inițiative. Deasemenea dl primar
precizează că votul de astăzi nu este unul politic, ci unul dat în cunoștință de cauză și care angajează
consilierii locali în răspundere politică sau penaă, după caz.
Dl consilier Vecu Mihai spune că dorește să facă anumite observații referitoare la bugetul
general, cum ar fi faptul că se constata diferente intre cifrele mentionate in raportul de specialitate si
forma consilidata a bugetului, cum ar fi raport de specilitate, venituri = 254.294.98 mii lei față de
bugetul consolidat, venituri = 254.283,68; cheltuieli, raport de specialitate = 264.975,24 mii lei față de
buget consolidat, cheltuieli = 264.976,94, s.a., considerând că astfel de inadvertente arata o incoerenta
in elaborarea bugetului generata de modificari frecvente si ajustari efectuate pentru a echilibra anumite
capitol bugetare si in mare graba fara a avea o sustinere si predictibilitate in ceea ce priveste veniturile
si cheltuielile aferente anului 2022. Dl consilier spune că acestea pot reprezenta greșeli de redactare,
dar trebuiesc menționate.
D-na Haritina Gafencu, director al Direcției Economice, spune că veniturile precizate în
raport sunt identice cu cele din referatul de aprobare.

Dl consilier Vecu Mihai spune că este posibil sa se fi uitat la sume diferite, precizând că nu
are bugetul în față.
Dl primar Victor Drăgușin spune că este de peste 20 de ani în primărie, și nu se pricepe la
interpretarea sumelor amintite, dar precizează că dacă s-ar intra în interpretarea tehnică a cifrelor ar fi o
situașie foarte complicată, amintint că proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii publice, conform
prevederilor legale în vigoare.
D-na Haritina Gafencu spune că există o diferență între bugetul publicat inițial pe
12.01.2022 și bugetul prezentat spre aprobare, în sensul că în prezent a fost inclusă și suma primită de
la Consiliul Județean, precum și sponsorizarea pentru învățământ.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că referatul de aprobare prezentat este
cel prin care a fost aprobat proiectul, respectiv anterior supunerii dezbaterii publice, precizând că
acestea sunt prevederile legale in vigoare.
Dl primar Victor Drăgușin spune că mai sunt doua elemente care lipsesc din buget, respectiv
ordonanța care va apărea, referitoare la reglementarea costului pentru fiecare elev, sume care se vor
regăsi în buget deoarece vor veni prin transfer de la bigetul de stat, precum și sumele care vor fi
allocate de la bugetul județean, care momentan se află în dezbatere politică și nu au fost trecute în
buget.
D-na consilier Stancu Iuliana spune că sumele care vor veni de la Guvern pentru costurile
pentru elevi nu vor influența bugetul local.
Dl primar Victor Dragușin spune că sumele respective vor influența ca cifre bugetul local.
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca va influența ca cifre, dar in ceea ce privește bugetul
local efectiv, nu va fi influențat.
Dl primar Victor Drăgușin spune că cifrele nu sunt trecute din motive menționate anterior,
iar acestea vor fi trecute printr-o rectificare ulterioară.
Dl consilier Vecu Mihai spune că realizarea veniturilor proprii realizare in anul 2021
reprezinta numai 69% din programul stability și se constata insa ca pentru anul 2022 in propunerea de
buget exista o crestere a acestui capitol cu 238%, ceea ce da nastere la anumitor intrebari, cum ar fi, de
ce nu au fost realizate veniturile prognozate pentru anul 2021 in proportie de 100%..
D-na Haritina Gafencu spune că impozitele si taxele locale au fost prognozate conform
debitelor regasite in programul impozitelor si taxelor locale, iar acestea nu au fost incasate 100% . Tot
d-na Haritina Gafencu spune că la bugetul anului 2022 acestea sunt previzionate la nivelul incasarilor
din anul precedent si nu la nivelul debitelor din programul impozitelor si taxelor.
Dl consilier Vecu Mihai o roaga pe d-na Haritina Gafencu sa explice mai clar.
D-na Haritina Gafencu spune ca previziunile sunt facute la nivelul la care ar trebui sa
plateasca contribuabilul, precizand ca in anul 2021 nu au fost platite 100%. Tot d-na director spune ca
veniturile proprii, incasate la nivelul anului 2021 sunt de 90,26%, intreband de unde are dl consilier
sumele amintite anterior și daca nu cumva acestea se regasesc la veniturile totale.
Dl consilier Vecu Mihai spune ca acestea se regasesc la veniturile totale
D-na Haritina Gafencu spune că veniturile proprii nu inseamna toate veniturile bugetului,
acestea lucruri diferite.

Dl primar Victor Dragusin spune ca astfel de remarci pot fi facute in cadrul comisiilor de
specialitate, unde aparatul tehnic poate raspunde solicitarilor efectuate.
Dl consilier Vecu Mihai întreabă, referitor la capitolul “cheltuieli”, care este cresterea
salariala avuta in vedere la construirea bugetului, pentru toate autoritatile si institutiile subordonate si
care este baza acestei cresteri.
D-na Haritina Gafencu spune că salariile nu s-au mărit, iar dacă sunt sume mai mari
prevăzute la cheltuiala de personal pentru anul 2022, au fost luate în calcul posturile vacante.
Dl consilier Vecu Mihai întreabă dacă au fost bugetate locurile vacante.
D-na Haritina Gafencu spune că au fost bugetate locurile vacante .
Dl administrator public Ștefan Tăbăcitu spune că deasemenea a fost luată în calcul și
creșterea salariului minim pe economie.
Dl consilier Vecu Mihai spune , referitor la datoria publica si imprumuturi, că și in acest an
sunt previzionate cresteri in ceea ce priveste dobanzile platite, cu 14% fata de anul anterior, și întreabă
care este nivelul actual al imprumuturilor primariei Alexandria.
D-na Haritina Gafencu spune că în anul precedent a fost aprobat un credit intern de la Banca
Transilvania pentru cofinantare si cheltuieli neeligibile pentru trei proiecte, iar perioada de gratie este
de doi ani, precizând că rambursarea nu a crescut, precizând că dacă vor fi folosiți bani se vor plăti și
dobănzi, aceasta fiind creșterea față de anul 2021.
Dl consilier Vecu Mihai roagă să îi fie pusă la dispoziție, eventual într-o ședință anterioară,
valoarea imprumuturilor anuale in ultimii 5 ani.
Tot dl consilier Vecu Mihai spune că la capitolul Cultura, recreere si religie exista o crestere
de 27% fata de anul anterior și întreabă care este motivul acestei cresteri.
D-na Haritina Gafencu spune ca activitatile culturale in anul 2021 nu au fost toate efectuate
și au fost luate în calcul si pentru anul 2022.
Dl primar Victor Dragusin spune că proiectul bugetului reprezintă o expunere în scris a unor
dorințe, dând exemplul pandemiei care ar putea duce la imposibilitatea utilizării Centrului
Multifuncțional, așa cum s-a dorit și în anul precedent, precizând că a promis alexăndrenilor că va
dezvolta și alte tipuri de servicii publice, cum ar fi sport, cultură și agrement, considerând că și votul
alexăndrenilor rezultat a exprimat o dorință și un accept în acest sens. Tot dl primar spune că se dorește
ca la Centrul Multifuncțional să fie spectacole, cel putin, bi-lunare, precizând că se așteaptă finalizarea
lucrărilor de reabilitare la Casa de Cultură, și se doresc acțiuni culturale săptămânale, considerând că
viață orașului se poate da prin cultură, sport și agrement. Tot dl primar precizează că s-a dorit
reabilitarea Centrului Multifuncțional, precum li a Casei de Cultură , deoarece acestea reprezintă
elemente de infrastructură pentru dezvoltarea culturii. Deasemenea dl primar precizează ca vor trebui
relocați oameni de la anumite segmente din aparatul de specialitate care au fost digitalizate, pentru a fi
implicați în aceste activități, precizând că aceste doua edificii reprezintă o industrie, care în prezent
funcționează prin dragostea a doi angajați ai compartimientului cultură, sport, tineret, precizând ca nu
este suficient, fiind nevoie de mulți oameni pentru ca cele doua edificii să funcționeze corespunzător,
menționând că si Stadionul Municipal va reprezenta de asemenea o intreprindere în acest sens.

Dl. președinte de ședință prezintă și supune la vot proiectul de hotărâre cu privire la aprobare
Bugetului General al Municipiului Alexandria pe anul 2022 pe anexe, capitole, iar în cadrul
capitolelor pe subcapitole și articole, precizând că valorile sunt exprimate în “mii lei”, după cum
urmează:
Dl. președinte de ședințădă citire Anexei nr. 1 “Bugetul general al Unității Administrativ
Teritoriale pe anul 2022 și Estimări pentru anul 2022-2025”:
VENITURI TOTAL, din care - Buget local = 254,284.98, Bugetul instituțiilor publice
finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local = 7,159.50, Bugetul instituțiilor publice
finanțate integral din venituri proprii = 1,076.84, Bugetul împrumuturilor externe și interne = 3,631.55,
Total buget general = 259,223.37.
CHELTUIELI TOTAl, din care - Buget local = 264,975.24, Bugetul instituțiilor publice
finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local = 7,159.50, Bugetul instituțiilor publice
finanțate integral din venituri proprii = 1,241.39, Bugetul împrumuturilor externe și interne = 3,631.55,
Total buget general = 270,078.18.
EXCEDENT, din care – Buget local = -10,690.26, Bugetul instituțiilor publice finanțate
integral din venituri proprii = -164.55, Total buget general = -10,854.81.
o supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 6 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana și Modrigală Constanța
Claudia).
În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă Anexa nr. 2 – SITUAȚIA privind
aprobarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole iar la chieltuieli pe capitole,
subcapitole, paragrafe și titluri al municipiului Alexandria pe anul 2022 și estimări pentru anii 20232025
-TOTAL VENITURI:
-cap. Impozit pe venit = 100.00
-cap. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit = 66,920.00
-cap. Impozite și taxe pe proprietate = 9,915.00
-cap. Sume defalcate din TVA = 14,955.00
-cap. Taxe pe servicii specific = 4.60
-cap. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de
activități = 4,927.00
-cap. Venituri din proprietate = 3,367,10
-cap. Vânzari de bunuri și servicii = 239.00
-cap. Venituri din taxe administrative, eliberări premise = 8.00
-cap. Amenzi, penalități și confiscări = 2,010.00
-cap. Diverse venituri = 2.874.50
-cap. Transferuri voluntare, altele decât subventiile = 1.30
-cap. Subvenții de la bugetul de stat = 28,853,19
-cap. Subvenții de la alte administrații = 1,665.39

-cap. Sume primate de la UE/alți donator în contul plăților effectuate și prefinanțărilor
aferente cadrului financiar 2014-2020 = 118,444.90
-TOTAL CHELTUIELI:
-cap. Autorități publice și acțiuni externe = 21,272.35
-cap. Alte servicii publice generale = 1,149.10
-cap. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi = 1,100.00
-cap. Ordine publică și siguranță națională = 3,895.15
-cap. Învățământ = 26,034.83
-cap. Sănătate = 7,425.25
-cap. Cultură,recreere și religie = 14.003,90
-cap. Asigurări sociale și asistență socială = 22,498.50
-cap. Locuințe, servicii și dezvoltare publică = 36,125.01
-cap. Protecția mediului = 6,200.00
-cap. Transporturi = 125,271.15
Dl. președinte de ședință supune la vot Anexa nr. 2 și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
În continuare, dl. președinte de ședință prezinta Anexa nr. 3 – SITUAȚIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025,
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:
- Subcapitolul Impozitul pe veniturile din transferul proprietaților din patrimonial personal =
100.00
- Subcapitolul cote defalcate din impozitul pe venit = 66,920.00
- Subcapitolulimpozit și tax ape clădiri = 5,266.00
- Subcapitolul Impozit și taxă pe teren = 3,999.00
- Subcapitolul Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor , municipiilor = 14,955.00
- Subcapitolul impozit pe spectacole = 4.60
- Subcapitolul impozit pe mijloace de transport = 3,886.00
- Subcapitolul taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare= 75.00
- Subcapitolul Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de actiități = 996.00
- Subcapitolul venituri din concesiuni și închirieri = 3,092.00
- Subcapitolul venituri din dividente = 24.00
- Subcapitolul alte venituri din proprietate = 251.10
- Subcapitolul venituri din prestări de servicii = 103.00
- Subcapitolul contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social = 26.00
- Subcapitolul alte venituri din prestări de servicii și alte activități = 110.00
- Subcapitolul alte venituri din taxe administrative, eliberari premise = 8.00

- Subcapitolul venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale=
2,010.00
- Subcapitolul taxe special = 2,874.50
- Subcapitolul donații și sponsorizări = 1.30
- Subcapitolul varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) = -4,355.39
- Subcapitolul subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri = 600.00
- Subcapitolul subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii = 6,959.10
- Subcapitolul sume allocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare
sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara = 160.00
- Subcapitolul autoritati executive = 15,956.76
- Subcapitolul servicii publice comunitare de evident a persoanelor = 1,107.45
- Titlul III DOBÂNZI = 1,100.00
- Subcapitolul ordine publica = 3,495.15
- Subcapitolul protective civila si protectia contra incendiilor = 400.00
Capitolul Învățământ, din care:
-Titlul I – Cheltuieli de personal = 162.50
-Titlul II – Bunuri si servicii = 2,341.30
-Titlul IX – Asistență sociala = 728.00
-Titlul X – Alte cheltuieli – burse elevi = 3,935.00
- Subcapitolul servicii de sanatate publica = 4,495.25
- Subcapitolul alte cheltuieli in domeniul sanatatii = 2,930.00
-Subcapitolul servicii cultural = 1,385.00
- Subcapitolul servicii recreative si sportive= 9,780.50
- Subcapitolul servicii religioase = 308.00
- Subcapitolul alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei = 870.00
- Subcapitolul asistenta sociala in caz de boli si invaliditati = 13,473.00
- Subcapitolul asistenta sociala pentru familie si copii = 357.20
- Subcapitolul unitati de asistenta medico – sociale = 879.00
- Subcapitolul ajutor social = 700.00
- Subcapitolul cantine de ajutor social = 2,000.60
- Subcapitolul alte cheltuieli in domeniul asiguratorilor si asistentei sociale = 5,008.70
- Subcapitolul locuinte = 150.00
- Subcapitolul illuminat public = 4,180.00
- Subcapitolul alte servicii in dmeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale =
19,355.80
- Subcapitolul salubritate si gestiunea deseurilor = 6,200.00
- Subcapitolul transport in comun = 1,086.00
- Subcapitolul strazi = 6,660.00

Dl.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr . 3 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
Dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 4 – SITUATIA privind aprobarea bugetului local
al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – SECTIUNEA DE
DEZVOLTARE:
-Subcapitolul Varsaminte din sectiunea de functionare= 4,355.39
-Subcapitolul Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala = 3,606.52
-Subcapitolul Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente peioadei
de programre 2014-2020= 17,519.57
- Subcapitolul subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol
= 168.00
- Subcapitolul sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor
de emisii de gaze cu effect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii = 1,505.39
- Subcapitolul Fondul European de Dezvoltare Regionala = 116,994.28
- Subcapitolul Fondul Social European = 1,450.62
- Subcapitolul autoritati executive si legislative = 5,675.59
- Subcapitolul servicii publice comunitare de evident a persoanelor = 41.65
-Titlul X – proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 = 6,058.27
-Titlul XII – active nefinanciare = 12,809.76
- Subcapitolul servicii recreative si sportive = 338.05
- Subcapitolul alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei = 1,322.35
- Subcapitolul alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale= 80.00
- Subcapitolul alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale =
12,439.21
- Subcapitolul strazi = 117,525.15
D-.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 4 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 5 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025, Capitolul
51.02 “Autoritati publice si actiuni externe”:
-art. Cheltuieli salariale in bani = 11,924.80
-art. Cheltuieli salariale in natura = 227.65
-art. Contributii = 268.31
-at. Bunuri si servicii = 1,650.00
-art. Reparatii curente = 1,000.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 20.00
-art. Depplasari , detasari, transferari = 15.00
-art. Carti, publicatii si material documentare = 10.00

-art. Pregatire profesionala = 30.00
-art. Alte cheltuieli = 275.00
-art. Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 176.00
-art. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) = 3,721.73
-art. Programe din Fondul Social European (FSE) = 1,803.86
-art. Active fixe = 150.
Dl.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 5 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 6 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – Capitolul
54..02 “Alte servicii publice generale”:
-art. Cheltuieli salariale in bani = 994.43
-art. Cheltuieli salariale in natura = 24.65
-art. Contributii = 22.37
-art. Bunuri si servicii = 53.00
-art. Reparatii curente = 1.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar -= 10.00
-art. Alte cheltuieli = 20.00
-art. Active fixe = 41.62.
Dl.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 6 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 7 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – Capitolul
55,02 “Tranzactii privind datoria publia si imprumuturi”:
-art. Dobanzi aferente datoriei publice interne = 1,100.00
Dl.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 7 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, dl.presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 8 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – Capitolul
61.02 “ordine publica si sigutanta nationala”:
-Art. Cheltuieli salariale in bani= 2,413.25
-art. Cheltuieli salariale in natura = 627.60
-art. Contributii = 54.30
-art. Bunuri si servicii = 546.50
-art. Reparatii curente = 10.00
-art. Medicamente si material sanitare = 0.60
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 92.00

-art. Deplasari, detasari, transferuri = 4.00
-art. Carti, publicatii si materiale documentare = 1.50
-art. Pregatire profesionala = 2.00
-art. Protectia muncii = 21.00
-art. Alte cheltuieli = 120.40
Dl presedinte de sedinta o supune la vot Anexa nr. 8 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 9 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – Capitolul
65.02 “Invatamant”:
-Gradinita cu program prelungit nr. 4 Alexandria = 133.20
-Gradinita cu program prelungit nr. 6 Alexandria = 228.60
-Gradinita cu program prelungit nr. 7 Alexandria = 106.50
-Gradinita cu program prelungit “Ion Creanga” Alexandria = 85.00
-Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Alexandria = 513.60
-Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” Alexandria = 759.00
-Scoala Gimnaziala “Alexandru Colfescu” Alexandria =600.10
-Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Alexandria = 604.00
-Scoala Gimnaziala nr. 7 Alexandria = 349.88
-Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria = 887.00
-Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” Alexandria = 1,014.15
-Liceul Teoretic “Alexandru Ghica” Alexandria =676.00
-Liceul Teoretic “Constantin Noica” Alexandria = 316.00
-Colegiul Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria = 849.50
-Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria= 432.52
-Scoala Postliceala Sanitara Alexandria = 129.00
-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului = 18,350.78
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 9 si se aproba cu 16 voturi “pentru” (d-na
consilier Modrigala Constanta Claudia nu a participat la votarea acestei anexe).
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 10- SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – Capitolul
66.02 “Sanatate”:
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 4,061.00
-art. Cheltuieli salariale in natura = 65.25
-art. Contributii = 89.00
-art. Bunuri si servicii = 382.00
-art. Reparatii curente = 35.00
-art. Medicamente si materiale sanitare = 215.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 35.00

-art. Deplasari, detasari, transferuri = 1.00
-art. Pregatire profesionala = 7.00
-art. Protectia muncii = 12.00
-art. Alte cheltuieli = 2,523.00
Dl.presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 10 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 11 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municpiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – Capitolul
67.02 “Cultura, recreere si religie”:
-Art. Bunuri si servicii = 3,390.00
-art. Reparatii curente = 25.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 100.00
-Art. Alte cheltuieli = 1,685.00
-Alin. Transferuri catre institutii publice = 5,843.50
-alin. Alte transferuri curente interne = 1,200.00
-Alin. Asociatii si fudatii = 100.00
-Art. Active fixe = 1,660.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 11 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr.12 – SITUATIA privind aprobarea
buteului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – Capitolul
68.02 “Asigurari si asistenta sociala”:
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 17,750.65
-art. Cheltuieli salariale in natura = 395.85
-art. Contributii = 377.00
-art. Bunuri si servicii = 408.00
-art. Reparatii curente = 41.00
-alin. Hrana pentru oameni = 1,618.00
-alin. Medicamente = 3.00
-alin. Material sanitare = 22.00
-alin. Dezinfenctanti = 15.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 24.00
-art. Deplasari, detasari, transferuri = 2.00
-art. Carti , publicati isi material documentare = 20.11
-art. Pregatire profesionala = 20.13
-art. Protectia muncii = 20.14
-art. Alte cheltuieli = 20.30
-alin. Ajutoare sociale in bani = 1,320.00

-art. Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii = 10.00
-art .sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 345.00
-art. Active fixe = 80.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 12 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 13 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – Capitolul
70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”:
-Art. Cheltuieli salariale in bani = 9,070.75
-art. Cheltuieli salariale in natura = 268.25
-art. Contributii = 240.00
-art. Bunuri si servicii = 5,315.00
-art. Pregatiri profesionale = 10.00
-art. Protectia muncii = 55.00
-art. Alte cheltuieli = 2,676.00
-alin. Alte transferuri curente interne = 140.00
-art. Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 199.00
-art. Rambursari de credite interne = 5,711.80
-art. Programe din Fondul European de Deavoltare Regionala (FEDR)= 8,369.13
-art. Active fixe = 4,070.08
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 13 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare , dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 14 – SITUATIA privind
aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 –
Capitolul 74.02 “Protectia mediului”:
-alin. Incalzire, iluminat si forta motrica = 25.00
-alin. Carburanti si lubrifianti = 750.00
-alin. Piese de schimb = 200.00
-alin. Material si prestari de servicii cu character functional = 725.00
-alin. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 4,500.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 14 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 15 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2024 – Capitolul
84.02 “Transporturi”:
-alin. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional = 160.00
-alin. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare = 6,500.00
-alin. Transferuri catre institutii publice = 1,086.00
-art. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) = 117,525.15
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 15 si se aproba cu unanimitate de voturi.

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Anexa nr. 16 – LISTA a obiectivelor de
investitii pe anul 2022 cu finantare partial sau integrala din bugetul local :
-cap.51 autoritati publice = 6,375.59
-cap. 54 alte servicii publice generale = 41.65
-cap. 65 invatamant = 18,868.03
-cap. 67 cultura, recreere si religie = 1,660.40
-cap. 68 asigurari si asistenta sociala = 80.00
-cap. 70. Servicii si dezvoltare publica si locuinte = 12,870.76
-cap. 84 transporturi = 120,225.15
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 16 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 17 – LISTA pozitiei “Alte cheltuieli
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022” – cap. 51 “autoritati publice si actiuni
externe”:
TOTAL= 150,000.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 18 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 18 – LISTA pozitiei “Alte cheltuieli
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022” – cap. 54 “alte servicii publice generale”:
TOTAL = 41,650.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 18 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 19 – LISTA pozitiei “alte cheltuieli
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022” – cap. 65 “invatamant”
TOTAL = 1,180,250.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 19 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 20 – LISTA pozitiei “alte cheltuieli
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022” – cap. 67 “cultura, recreere si religie”
TOTAL= 437,000.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 20 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 21 –LISTA pozitiei “alte cheltuieli
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022” – cap. 68 “asigurari si asistenta sociala”
TOTAL = 80,000.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 21 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 22 –LISTA pozitiei “alte cheltuieli
de investitii, defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2022” – cap. 70.02 “Servicii si dezvoltare
publica”
TOTAL = 1,695,410.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 22 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 23 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului creditelor interne si externe pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025
-SURSA DE FINANTARE – TOTAL = 3,631.55
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

-subcapitol sume aferente creditelor interne = 3,631.55
-cap. Autoritati publice si actiuni externe = 700.00
-cap. Locuinte, servicii si dezvoltare publica = 231.55
-cap. Ttransporturi = 2,700.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 23 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 24 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului creditelor interne si externe pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – cap. 51.07
“autoritati publice si actiuni externe”:
-art. Finantare nationala = 100.00
-art. Cheltuieli neeligibile = 600.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 24 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare dl presedinte de sedinta preinta anexa nr. 25 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului creditelor interne si externe pe anul 2022 si estimari pentu anii 2023-2025 – cap. 70.07
“locuinte, servicii si dezvoltare publica”:
-art. Finantare nationala = 170.80
-art. Cheltuieli neeligibile = 60.75
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 25 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 26 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului creditelor interne si externe pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – cap. 84.07
“transportui”:
-art. Finantare nationala = 1,200.00
-art. Cheltuieli neeligibile = 1,500.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 12 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 27 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2022 si estimari pentru anii 2022-2025:
-TOTAL VENITURI = 8,223.34
-cap. Venituri din proprietate = 144.00
-cap. Venituri din prestari de servicii si alte activitati = 1,051.84
-cap. Diverse venituri = 81.00
-cap. Transferuri voluntare, altele decat subventiile = 30.00
-cap. Subventii de la alte administratii = 6,929.50
-cap. Invatamant = 1,241.39
-cap. Cultura, recreere si religie = 5,873.50
-cap. Transporturi = 1,286.00

Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 27 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 28 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – Sectiunea de functionare :
-subcapitolul venituri din concesiuni si inchirieri = 144.00
-subcapitolul taxe si alte venituri in invatamant = 67.84
-subcapitolulvenituri din prestari de servicii = 200.00
-subcapitolul contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine = 758.0
-subcapitolul alte venituri din prestari de servicii si alte activitati = 26.00
-subcapitolul alte venituri = 81.00
-subcapitolul donatii si sponsorizari = 30.00
-subcapitolul varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local = -11.00
-subcapitolul subentii pentru institutii publice = 6,929.50
-subcapitoulul invatmant prescolar si primar = 689.53
-subcapitolul invatamant secundar = 466.86
-subcapitolul invatamant postliceal = 74.00
-subcapitolul sport = 5,873.50
-subcapitolul alte cheltuieli in domeniul transporturilor = 1,286.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 28 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 29 – SITUATIA privnid aprobarea
bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2022 si estimari pentru anii 2023-2025 – sectiunea de dezvoltare:
-subcapitolul varsaminte din sectiunea de functionare = 11.00
-subcapitolul invatamant secundar = 11.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 29 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 30 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 si estimari
pentru anii 2023-2025 – cap. 65.10 “invatamant”:
-art. Cheltuieli salariale in bani = 13.00
-art. Contributii = 1.00
-art. Bunuri si servicii = 155.00
-art. Reparatii curente = 95.00
-art. Hrana = 203.55

-art. Medicamente si materiale sanitare = 8.00
-art. Bunuri de natura obiectivelor de inventar = 75.53
-art. Deplasari, detasari, transferuri = 20.00
-art. Carti, publicatii si material documentare = 7.00
-art. Pregatire profesionala = 24.00
-art. Protectia muncii = 41.00
-art. Alte cheltuieli = 587.31
-art. Active fixe = 11.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 30 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 31 – SITUATIA privind aprobarea
bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 si estimari
pentru anii 2023-2025 – cap. 67.10 “cultura, recreere si religie”:
-art. Cheltuieli salariale in bani = 810.50
-art. Cheltuieli salariale in natura = 17.40
-art. Contributii = 15.60
-art. Bunuri si servicii = 191.00
-art. Hrana = 730.00
-art. Medicamente si material sanitare = 4.00
-art. Bunuri de natura obiectivelor de inventar = 42.00
-art. Delasari, detasari, transferuri =23.00
-art. Pregatire profesionala = 2.00
-art. Protectia muncii = 8.00
-art. Alte cheltuieli = 4,030.00
-art. Active fixe= 0.00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 31 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare dl presedinte de sdinta prezinta anexa nr. 32 – SITUATIA privind aprobarea
buetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 si estimari
pentru anii 2023-2025 – cap. 84.10 “transporturi”:
-art. Cheltuieli salariale in bani = 736.00
-art. Cheltuieli salariale in bani = 15.95
-art. Contributii = 14.00
-art. Bunuri si servicii = 357.35
-art. Reparatii curente = 5.00
-art. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 7.60
-art. Deplasari, detasari , tranferari = 0.20
-art.alte cheltuieli = 149.30

Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 32 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare dl presedinte de sedinta prezinta anexa nr. 33 – Numarul de personal si fondul
salariilor de baza pentru anul 2022:
- Municipiul Alexandaria – 164 = 10.836,35
- Directia de evident a persoanei -17 = 917,63
- Directia Politia Locala – 50 = 2.407,25
- Directia de asistenta sociala – 341 = 20.495,65
- Serviciul Administratia Domeniului Public – 185 = 8.670,75
- Clubul Sportiv Municipal – 12 = 754, 50
- Serviciul comunitar de transport public local – 12 = 660,00
Dl presedinte de sedinta supune la vot Anexa nr. 33 si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6
“abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor,
Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
bugetului general al Municipiului Alexandria pe anul 2022, il supune la vot in forma prezentata
si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 6 “abțineri” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu
Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR
S.R.L. Alexandria pentru anul 2022, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii, și pentru
că nu sunt, dl președinte de ședință il supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Administraţia
Străzilor, Construcţii Edilitare SRL pe anul 2022, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a solicitat în cadrul ședințelor pe comisii de
specialitate d-lui director, câteva date, la care a primit răspuns că nu se poate motivate de faptul
că informațiile furnizate vor fi folosite în spațiul public. Tot dl consilier spune că este vorba de
transparenta manageriala, considerând că în calitate de consilier local poate primi informațiile
solicitate, nefiind nevoie de o solicitare oficială. Deasemenea dl consilier solicit în cadrul acestei
ședințe cheltuielile pe anul precedent.

Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că aspectele menționate vor fi
consemnate în procesul verbal.
Nemaifiind și alte dicuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il
supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 6 voturi “împotiva” (d-nii. consilieri Bulumac
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana și Modrigală
Constanța Claudia).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Alexandria S.R.L. pe anul
2022, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a discutat cu dl director al acestei societăți
și a constatat că nu este nimic prevăzut în ceea ce privește investițiile în parcări, cu toate că
această societate administrează parcările din municipiu, pentru care încasează bani, dar nu are
nimic prevăzut în ceea ce privește rezolvarea problemei structurale a parcărilor.
Dl primar Victor Drăgușin spune că nu a înțeles întrebarea d-lui consilier.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în bugetul pentru anul 2022 al acestei
societății, nu sunt prevăzute investiții pentru amenajare de noi locuri de parcare , sau alte
proiecte pentru rezolvarea problemei parcărilor, considerând că această societate doar încasează
bani.
Dl Octavian Teodorescu, director al S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., spune că în
utima pagină din proiectul de hotărâre se regăsește investiția pentru parcometre noi, în vederea
extinderii sistemului de parcare cu plată.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că pentru aceste parcometre nu se amenajează
noi locuri de parcare, investiția fiind doar pentru locurile de parcare existente. Tot dl consilier
spune că se referă la investiții reale în ceea ce privește locurile de parcare.
Dl Octavian Teodorescu spune că se va face extindere cu noile parcometre.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că spațiile existe deja, și întreabă dacă au
prevăzute noi spații de parcare.
Dl Octavian Teodorescu spune că Primaria , prin Biroul de investiții au proiecte pentru
parcări supraetajate.
Dl primar Victor Drăgușin spune că nu a înteles foarte bine întrebările d-lui consilier,
precizând că patrimonial este public, respectiv al Municipiului, iar societatea doar administrează
locurile de parcare. Tot dl primar întreabă dacă dl consilier se referă la asfaltări, bordurări sau
alte lucrări de infrastructură ale viitoarelor parcări.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că această societate nu a avut proiecte pentru
dezvoltarea parcărilor.

Dl primar Victor Drăgușin spune că dl director a prezentat proiectul de investiții privind
parcometrele și îi spune d-lui consilier că nu a înteles ce dorește să facă această societate și îl
roagă pe dl consilier să dea un exemplu pentru a fi înteles.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că pentru banii încasați din parcări, s-a
construit un spațiu de joacă, precizând că asta dorește și pentru parcări.
Dl primar Victor Drăgușin spune că vor investi în parcometre, pentru că nu poate face
altceva aceasta societate.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că această societate trebuie să construiască
ceva efectiv.
Dl primar Victor Drăgușin întreabă dacă dl consilier face referire la parcări supraterane.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel raspunde afirmativ.
Dl primar Victor Drăgușin spune că a înteles doleanțele d-lui consilier, fiind vorba de
investiții, precizând că pentru astfel de investiții de parcări supraterane procedurile se află deja în
fază avansată. Tot dl primar precizează că astfel de investitii se află în dreptul Municipiului,
informând că societatea, în calitate de administrator nici nu poate primi astfel de finanțări. Tot dl
primar informează că singurele spații care au putut fi identificate în interiorul orașului pentru
dezvoltare de parcări noi sunt cele care au tot fost amintite în sedințe anterioare, informând că
deficitiul de spatii de parcare pentru masinile inmatriculate este de peste 4800. Deasemenea dl
primar precizează că o parcare supraterana sau subterana nu poate asigura mai mult de 170 de
locuri de parcare, informând u privire la legislația în vigoare referitoare la utorizari de construire
precum și situația construcțiilor din cartiere, legea nu permite construirea unor astfel de parcări.
Dl primar spune că până în prezent nu au fost identificate soluții pentru cele 4800 de
autovehicule, chiar și dacă ar dispărea din spațiile verzi. Dl primar spune că în afară de spațiile
din zona “stația de semințe”, parcarea din fata pompierilor si in spatele BCR, nu au fost
identificate pentru investitii de parcari supraterane si il invita pe dl consilier, daca va gasi spatii
disponibile in interiorul orasului, sa le prezinte consiliului local. Deasemenea dl primar spune ca
se doreste realizarea platformei pentru spatii de parcare, pentru autoturisme inmatriculate pe
persoane juridice, la marginea orasului, cu legaturi de transport in comun, informand ca sunt
peste 2500 de autoturisme inmatriculate pe persoane juridice care sunt parcate in cartiere.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca nu s-a facut nimic in atatia ani, motiv care
dus la aceasta sufocare in oras.
Dl primar Victor Dragusin il invita pe dl consilier sa precizeze un oras PNL nu exista
sufocare.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca planul urbanistic general nu a fost aprobat,
fiind unul din motivele care a dus la aceste probleme.
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier nu are habar despre ce vorbeste si il
intreaba pe dl consilier ce ar trebui sa faca directorul societatii in cauza referitor la aspectele
semnalate.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca putea sa faca un spatiu de parcare, cum a
facut si spatiul de joaca, fiind vorba de banii colectati din parcari.

Dl primar Victor Dragusin spune ca este bine venita o astfel de sugestie, dar este de
parere, respectiv ca trebuiesc in continuare realizate locuri de joaca pentru copii pe timp de iarna.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba cum va ramane cu parcarile.
Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier unde sa se faca parcari noi.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in schimbul locului de joaca se putea face o
parcare supraetajata.
Dl primar Victor Dragusin spune ca acest lucru nu era posibil, facand referire la
prevederile legii nr. 50 si il roaga pe dl consilier sa vina si cu argumente cand doreste sa aiba
dispute .
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in conceptia d-lui pimar niciodata nu se
poate.
Dl primar Victor Dragusin il invita pe dl consilier sa vina cu solutii, avand in vedere ca
va dori sa devina candidat pentru functia de primar .
Nemaifiind si alte discutii, dl președinte de ședință prezinta proiectul de hotarare il
supune in forma prezentata si se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 6 voturi “împotiva” (d-nii.
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana și
Modrigală Constanța Claudia).
x
x

x

La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Primalex Proiect Tel
S.R.L. Alexandria pe anul 2022, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la vot și se aprobă cu 11
voturi “pentru” și 6 voturi “împotiva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai,
Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA
S.R.L. pe anul 2022, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca in cadrul sedintei pe comisii a cerut sa ii
fie puse la dispozitie cheltuielile referitoare la reclama si publicitate, pe care nu le-a primit pana
in prezent.
Dl secretar general Alexandru Razvan Ceciu spune ca a fost imposibil acest lucru,
precizand ca directorul acestei societati este acasa si asteapta rezultatul testului RT-PCR pentru
COVID.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel intreaba daca nu poate sa furnizeze si altcineva
aceste informatii.
Dl primar Victor Dragusin intreaba daca dl consilier nu poate astepta o scurta perioada
pana la clarificarea situatiei directorului.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca aprobarea bugetului are loc in aceasta zi,
precizand ca bugetul aferent anului 2022 se bazeaza pe cheltuielile efectuate in anul 2021.
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier nu are dreptate si il roaga sa nu se mai
faca de ras in fata Consiliului local si il roaga sa se pregateasca daca tot doreste sa fie candidat.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel roaga sa ii fie furnizate informatiile solicitate pentru
urmatoarea sedinta.
Nemaifiind si alte discutii, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il
supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 6 voturi “împotiva” (d-nii. consilieri Bulumac
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana și Modrigală
Constanța Claudia).
x
x
x
La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare cu privire la aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere
străzi și clădiri publice pentru anul 2022 înMunicipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il
supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare , dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la
modificarea şi completarea Capitolului VI din Contractul de delegare a gestiunii serviciului
comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului
Alexandria către SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, aprobatprin HCL nr.
66/31.03.2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl
președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la vot și se aprobă cu 11 voturi
“pentru” și 6 voturi “împotiva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo
Attila, Grigore Nicușor, Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
x
x

x

La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare cu privire la aprobarea listei lucrărilor de proiectare care urmează a fi elaborate de S.C.

Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria pe anul 2022 înMunicipiul Alexandria, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl președinte de ședință prezintă
proiectul de hotărâre, il supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 6 voturi “împotiva”
(d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore Nicușor, Stancu
Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
x
x
x
In continuare , dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea tarifelor pentru lucrările de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl președinte
de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 6
voturi “împotiva” (d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Szabo Attila, Grigore
Nicușor, Stancu Iuliana și Modrigală Constanța Claudia).
x
x

x

La următorul punt pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a
revizuirii Proiectului Tehnic “Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1
Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, în cadrulc ontractului de finanțare nr. 6250/27.10.2020,
finanțat prin Programul Regional 2014-2020, Axa prioritară4, Prioritatea de investiții 4.4,
Operațiunea/Obiectiv Specific4.5., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca
nu sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la vot și se aprobă cu
unanimitate de voturi.
x
x
x
In continuare , dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la
aprobarea Planului annual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din
bugetul local al municipiului Alexandria peanul 2022, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la
vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al
sedintei din 19.01.2022, si pentru ca nu sunt, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Nemaifiind și alte probleme de discutat pe ordinea de zi, d-na.președinte de ședință
mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Marian Dragoș Petcu

SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr.
din 23.02.2022
VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL
de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului
Alexandria din 09.02.2022

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primăria municipiului
procedat astăzi 30.02.2022, la afișarea procesului verbal al

Alexandria,

dezbaterilor din

ședinșa

Consiliului local al municipiului Alexandria din 09.02.2022, la tabla de afișaj a instituției.
Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,
Plosceanu Cristrian

am

