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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 28 aprilie 2022, orele 12,00, în ședință ordinară a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfășoară la sediul Clubului Pensionarilor din municipiului 
Alexandria, în prezenta a 16 (saiprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc 
Consiliul local, fiind absenți d-nii. consilieri Bulumac Florin Gabriel, David Aurelia și Szabo Attila.

D-na. președinte de ședință Ene Ionela Cornelia arată că sunt întrunite prevederile art. 137, alin. 
(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României și declară ședința legal constituită. 

Tot d-na. președinte de ședință informează că la lucrările ședinței participă, de drept, primarul
municipiului Alexandria și Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Drăgușin și dl.
Alexandru Răzvan Ceciu și secretariatul tehnic.

D-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 14
aprilie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

Tot d-na. președinte de ședință întreabă dacă sunt obiecțiuni  la procesul-verbal al ședinței din 
26 aprilie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu 15 voturi “pentru” și 1 “abținere” 
(dl consilier Ștefan Florin).

În continuare, dna. președinte de ședință, Ene Ionela Cornelia, dă cuvantul d-lui. primar, cel 
care, prin dispoziția nr. 827 din 21 aprilie 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 33237 din aceeași dată, a convocat această ședință, pentru a prezenta proiectul ordinii de 
zi:

-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 
2022. 

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 
31.03.2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 
fonduri pentru Parohia „Sfântul Nicolae” din municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2023.
- Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. 

Municipiul Alexandria în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
“Teleormanul”, pentru a aproba modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr. 061/07.12.2007, conform Actului Adițional nr. 4.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al  
bazelor sportive aflate în administrarea Serviciului Public de interes local Administrația Domeniului 
Public Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea 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 si completarea HCL nr. 25/09.02.2022 privind 
aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 
Alexandria in anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru 
„CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, str. Ion 
Creangă, nr. cad. 20301, municipiul Alexandria, jud. Teleorman.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru 
„CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”,  str. București 
- str. Libertății, nr. cad. 22541, municipiul Alexandria, jud. Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru 
„CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”,  str. Dr. 
Stâncă, nr. cad. 25494, municipiul Alexandria, jud. Teleorman.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unui  spaţiu, aparţinând 
domeniului public de interes local  al Municipiului Alexandria, situat în Str. Libertăţii - Piaţa Centrală.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând 
domeniului public de interes local  al Municipiului Alexandria, situat în Str. Libertăţii - Piaţa Centrală.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând 
domeniului privat de interes local  al Municipiului Alexandria, situat în Str. 1Mai, zona Şcoala nr.6.

- Proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând 
domeniului privat de interes local  al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării interseţie cu Str. 
Libertăţii.

- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea spațiului cu destinație medicală, aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 3486/14 situat în 
imobilul –DISPENSAR MEDICAL POLICLINIC din str. Libertății, nr. 122/124.

- Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de 
Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si 
valorificarea acestora.

- Proiect de hotărâre cu privire la darea in administrare a unor bunuri  aparținând domeniului   
privat de interes local al  municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația 
Domeniului Public Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea blocului P8, cu nr. cadastral 26264, aparținând 
domeniului privat al Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea 
Primăriei Municipiului Alexandria, situat în str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A.

- Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea blocului P9, cu nr. cadastral 31690, aparținând 
domeniului privat al  Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea 
Primăriei Municipiului Alexandria, situat în str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.6 situată in blocul D, 
str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota 
parte subsol aferentă apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.11 situată în blocul 
P4, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională 
pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.23, situată 
în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru 
Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației unității locative nr. 29, situată în blocul  
F, str.Ion Creangă, municipiul Alexandria, din ”locuință din fondul locativ de stat” în “locuință de 
serviciu”.
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- Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea locuinței nr.10 destinată închirierii în mod 
exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, rămasă disponibilă în blocul G, str.Ion Creangă din 
municipiul Alexandria.

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita retragerea de pe proiectul ordinii de zi a următorului proiect 

de hotărâre:
- Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea spațiului cu destinație medicală, aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 3486/14 situat în imobilul –
DISPENSAR MEDICAL POLICLINIC din str. Libertății, nr. 122/124.

și introducerea pe proiectul ordinii de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind 

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

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte   
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul:  "Reabilitare termică clădiri 
rezidențiale multifamiliale, blocuri:  BM6, BM7, BM8, J135,  L5, M2, M5, M8", în Municipiul 
Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2022 prin 
acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care  au împlinit 50 de ani de la căsătorie.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării evenimentului “Ziua Absolventului” 
2022 și acordarea de diplome șefilor de promoție în cadrul unor festivități de premiere.

- Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe și Inginerie 
(Alexandria) în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative, seminarii și 
manifestări.

D-na. președinte de ședință precizează că proiectele de hotărâri au primit avize favorabile din 
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Nemaifiind și alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na. președinte de 
ședință supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu propunerea d-lui primar Victor Drăgușin și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

D-na. 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 lucru și să nu 
participe la votarea respectivului proiect.

Se intră în ordinea de zi și, la primul punct, d-na. președinte de ședință  prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă proiectul 
de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată, și se aprobă cu 10 voturi “ pentru” și 6 “abțineri” (d-
nii consilieri Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu și 
Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2022, după care 
se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na președinte de ședință prezintă 
proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată, și se aprobă cu 10 voturi “ pentru” și 6 
“abțineri” (d-nii consilieri Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).
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x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la alocarea de 
la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfântul Nicolae” din 
municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuții și pentru că nu sunt, d-na
președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune la vot în forma prezentată, și se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
unor impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2023, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și 
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Alexandria în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”, pentru a aproba 
modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 061/07.12.2007, conform Actului Adițional nr. 4, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuții și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al  bazelor sportive aflate în administrarea Serviciului 
Public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate 
de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, 
întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria, după care se trece la 
întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la modificarea 
si completarea HCL nr. 25/09.02.2022 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi 
elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2022, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “ 
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pentru” și 6 “abțineri” (d-nii consilieri Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 
Florea Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia)

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE 
ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, str. Ion Creangă, nr. cad. 20301, municipiul 
Alexandria, jud. Teleorman, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl 
supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE 
VERDE SUSTENABILĂ”,  str. București - str. Libertății, nr. cad. 22541, municipiul Alexandria, jud. 
Teleorman, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în 
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE PARCARE 
ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”,  str. Dr. Stâncă, nr. cad. 25494, municipiul 
Alexandria, jud. Teleorman, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl 
supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea 
prin licitaţie publică  a unui  spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local  al Municipiului 
Alexandria, situat în Str. Libertăţii - Piaţa Centrală, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și 
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea 
prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând domeniului public de interes local  al Municipiului 
Alexandria, situat în Str. Libertăţii - Piaţa Centrală după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și 
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x
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În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la închirierea 
prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând domeniului privat de interes local  al Municipiului 
Alexandria, situat în Str. 1Mai, zona Şcoala nr.6, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și 
pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unui  teren, aparţinând domeniului privat de 
interes local  al Municipiului Alexandria, situat în Str. Dunării interseţie cu Str. Libertăţii, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la trecerea din 
domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, 
aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria 
şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la darea in administrare a unor bunuri  aparținând domeniului   privat de interes 
local al  municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului 
Public Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la 
vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
apartamentarea blocului P8, cu nr. cadastral 26264, aparținând domeniului privat al Statului Român 
prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei Municipiului Alexandria, situat în 
str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu 
sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la apartamentarea blocului P9, cu nr. cadastral 31690, aparținând domeniului privat 
al  Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea Primăriei Municipiului 
Alexandria, situat în str. Șoseaua Turnu Măgurele, nr.1 A, după care se trece la întrebări, propuneri, 
discuți, și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
vânzării în rate a locuinței nr.6 situată in blocul D, str. Ion Creangă din municipiul Alexandria, 
construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, 
proprietatea privată a Municipiului Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

D-na. președinte de ședință spune că deoarece acest proiect de hotărâre, precum și altele ce vor 
urma au caracter individual cu referire la persoane, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, este obligatoriu ca hotărârea să fie luată prin vot secret 
și propune să se aleagă o comisie de numare a voturilor formată din 3 membrii care să-și exercite 
atribuțiile pe întreaga durată a ședinței.

Dl. consilier Petcu Marian Dragoș propune pentru membrii comisiei pe colegii consilieri Chiran 
Florin Valentin, Cobârlie Silvia si Ștefan Florin.

Nemaifiind și alte propuneri d-na. președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se 
aprobă cu unanimitate de voturi. Tot dl. președinte de ședință roagă secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot și să se treacă la exercitarea votului secret.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 16 voturi valabil exprimate, s-au numarat 16 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.11 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu 
Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după 
care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

D-na președinte de ședință spune că acest proiect de hotărâre are caracter individual cu referire 
la persoane și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, este obligatoriu ca hotărârea să fie luată prin vot secret. Tot d-na președinte de ședință 
spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot.

Dl. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 16 voturi valabil exprimate, s-au numarat 16 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.23, situată în blocul G, str. Ion Creangă din municipiul 
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți.
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D-na președinte de ședință spune că acest proiect de hotărâre are caracter individual cu referire
la persoane și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, este obligatoriu ca hotărârea să fie luată prin vot secret. Tot dl președinte de ședință 
spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 16 voturi valabil exprimate, s-au numarat 16 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la schimbarea destinației unității locative nr. 29, situată în blocul  F, str.Ion Creangă, 
municipiul Alexandria, din ”locuință din fondul locativ de stat” în “locuință de serviciu”, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se 
aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea 
locuinței nr.10 destinată închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din sănătate, rămasă 
disponibilă în blocul G, str.Ion Creangă din municipiul Alexandria, după care se trece la întrebări, 
propuneri, discuți.

D-na președinte de ședință spune că acest proiect de hotărâre are caracter individual cu referire 
la persoane și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (6), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, este obligatoriu ca hotărârea să fie luată prin vot secret. Tot dl președinte de ședință 
spune că a fost aleasă comisia de numărare a voturilor și roagă secretariatul tehnic să distribuie 
buletinele de vot.

D-na. președinte de ședință roagă președintele comisiei de numarare a voturilor să prezinte 
rezultatul votului secret.

Dl. consilier Chiran Florin Valentin, președintele comisiei de numărare a voturilor spune că din 
totalul de 16 voturi valabil exprimate, s-au numarat 16 de voturi „pentru” .

D-na. președinte de ședință spune că hotărârea a fost adoptată cu rezultatul votului secret.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria, după care se trece 
la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 
unanimitate de voturi.

x
x x



9

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea depunerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte   
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1 a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul:  "Reabilitare termică clădiri 
rezidențiale multifamiliale, blocuri:  BM6, BM7, BM8, J135,  L5, M2, M5, M8", în Municipiul 
Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în 
forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2022 prin acordarea unor 
premii și diplome de fidelitate familiilor care  au împlinit 50 de ani de la căsătorie, după care se trece la
întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu 
unanimitate de voturi..

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
organizării evenimentului “Ziua Absolventului” 2022 și acordarea de diplome șefilor de promoție în 
cadrul unor festivități de premiere, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți și pentru ca nu 
sunt, îl supune la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

La următorul punct de pe ordinea de zi, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de 
hotărâre cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria cu Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe și Inginerie (Alexandria) în 
vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative, seminarii și manifestări, după care se 
trece la întrebări, propuneri, discuți.

D-na. consilier Panagoreț Ioana mulțumește pentru promovarea acestui proiect de hotărâre, 
precizând că acesta reprezintă continuarea unei lungi colaborâri interinstituționale, care au avut 
rezultate de succes.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință, prezintă petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 4902/19.04.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2022, conform HCL 
nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 4901/19.04.2022 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav și 

accentuat și asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 
urban, pe luna mai 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
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-Tabelul nominal nr. 4900/19.04.2022 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul DAS 
Aleaxandria care îndeplinște activități de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice și poate beneficia 
de transport gratuit urban, pe luna mai 2022, conform HCL nr. 97/28.03.2018;

D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 33587/27.04.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren parcare.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 4711/12.04.2022 al DAS Alexandria, privind acordarea unui ajutor de urgență d-

lui Roman Nicolae.
Dl consilier Petcu Marian Dragoș propune acordarea evhivalentului în lei a sumei de 1500 euro.
D-na președinte de ședință supune la vot propunerea facută și se aprobă 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,                                            SECRETAR GENERAL,
Consilier,          

Ene Ionela Cornelia  Alexandru Răzvan Ceciu
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JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. din 11.05.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 28.04.2022

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

astăzi 11.05.2022, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 28.04.2022,  la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


