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JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 30 mai 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 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absenți d-na. consilier David Aurelia și dl. consilier 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 20
iunie 2022, și pentru că nu sunt îl supune la vot și se aprobă cu 16 voturi “pentru” și 1 abținere (dl. 
consilier Grigore Nicușor).

În continuare, dna. președinte de ședință, Ene Ionela Cornelia, dă cuvantul d-lui. primar, cel 
care, prin dispoziția nr. 998 din 24 mai 2022 și prin adresa Secretarului General al Municipiului 
Alexandria nr. 40111 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 asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul 
local al Municipiului Alexandria cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Teleorman 
pentru realizarea în comun a unor acțiuni și activități de interes public și local.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria  cu Inspectoratul de Poliție Județean 
Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Al. D. Ghica” Teleorman și Inspectoratul de 
Jandarmi Județean Teleorman în vederea înființării Centrului de Prevenire a Criminalității și Educației 
pentru Siguranța Cetățeanului Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectelor câștigătoare și finanțarea acestora de la 
bugetul local pe anul 2022 pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului proprietarului în vederea organizării de 
șantier pentru obiectivul de investiții “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Alexandria prin 
adoptarea unui transport public ecologic”, peterenul în suprafață de 7.839 mp, Nr. Cadastral 20578, 
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, pe perioada execuției 
lucrărilor de construire.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnici revizuiți pentru obiectivul de 
investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup Școlar 
Tehnic)”.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140 /20 aprilie 
2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 
serviciilor de piață în municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 76/30.03.2022 privind  
aprobarea organigramei,  ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și 
funcționare ale serviciului public de interes local  Direcția de Asistență Socială Alexandria.
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- 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 aprobarea asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul 
local al municipiului Alexandria cu societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL, pentru 
realizarea în comun unor acțiuni și activități de interes public local.

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii 
Publice Alexandria SRL pe anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria 
SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al 
Municipiului Alexandria către SC Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 
65/31.03.2011.

- Proiect de hotărâre cu privire la Aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-
contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar 
la data de 31.12.2021 la S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 
Raportului de Gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 
31.12.2021 ale SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 
Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 
la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, 
Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 
la SC Servicii Publice Alexandria SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-
contabile, a Raportului de gestiune și a raportului de activitate privint încheierea exercițiului financiar 
la data de 31.12.202l S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-
contabile, Raportului de activitate al SC Parc Industrial Alexandria SRL și a Raportului de Gestiune al 
Consiliului de Administrație privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 la SC Parc 
Industrial Alexandria SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat în strada 1 Mai, zona Dig Vedea cu nr. cadastral 31264.

- 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 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.13, situată 
în 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.14 situată în blocul 
P3, str. Șos. Turnu Măgurele, nr.1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională 
pentru Locuințe.
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- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr.5 situată în blocul S2, 
sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.8 situată în 
blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru 
Locuințe.

-Petitii si interpelari;
De asemenea, dl primar solicita introducerea pe proiectul ordinii de zi a următoarelor proiecte 

de hotărâri:
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea listei de priorități cu solicitanții care au acces la 

locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în 
municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 
privind aprobarea organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale 
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale 
Direcției de Evidență a Persoanelor Alexandria.

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 7 voturi
“împotrivă” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, 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 asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local al Municipiului 
Alexandria cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Teleorman pentru realizarea în 
comun a unor acțiuni și activități de interes public și local, 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 
Acordului de Parteneriat dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria  
cu Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Al. D. Ghica” 
Teleorman și Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman în vederea înființării Centrului de 
Prevenire a Criminalității și Educației pentru Siguranța Cetățeanului 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.
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x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
proiectelor câștigătoare și finanțarea acestora de la bugetul local pe anul 2022 pentru activități 
nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005, 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 acordului proprietarului în vederea organizării de șantier pentru 
obiectivul de investiții “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Alexandria prin adoptarea unui 
transport public ecologic”, peterenul în suprafață de 7.839 mp, Nr. Cadastral 20578, aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, pe perioada execuției lucrărilor de 
construire, 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 
indicatorilor tehnici revizuiți pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul 
Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”, 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 anexei la HCL nr. 140 /20 aprilie 2016 privind 
aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de 
piață 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 
Anexei nr. 3 la HCL nr. 76/30.03.2022 privind  aprobarea organigramei,  ștatului de funcții, numărului 
de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes local  
Direcția de Asistență Socială 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 10 voturi “ pentru” și 7 voturi “împotrivă” 
(d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, 
Florea Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x
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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 aprobarea 
asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu societatea 
comercială Servicii Publice Alexandria SRL, pentru realizarea în comun unor acțiuni și activități de 
interes public local, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria 
SRL pe 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 unanimitate de voturi.

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL, 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 şi completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de 
utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC 
Servicii Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 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 
Raportului de audit, a Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune și a Raportului de 
activitate privind încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2021 la S.C. Serviciul Sanitar 
Veterinar S.R.L., 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 “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin 
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Gabriel, 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 Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de 
Gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 ale SC 
Primalex Proiect Tel SRL 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 10 voturi “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii 
consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea 
Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate 
privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 la SC Administrația Străzilor, Construcții 
Edilitare SRL, 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 “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin 
Gabriel, 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 Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de 
gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 la SC Servicii 
Publice Alexandria SRL, 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 “ pentru” și 7 “abțineri” (d-nii consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu 
și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 
Raportului de audit, a Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de gestiune și a raportului de 
activitate privint încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.202l S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE S.R.L., după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl. consilier Bulumac Florin Gabriel spune că a văzut în raportul auditorului financiar, 
independent, au fost semnalate mai multe aspecte negative în ceea ce privește desfășurarea activității 
acestei societăți, respectiv datoriile au crescut iar profitul este foart mic, aducând aminte faptul că dl 
primar a spus ca profitul nu este important la o societate a municipalității.
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Dl. Iotu Lucian, director al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL spune că dl consilier 
trebuie să se uite mai atent, deoarece societatea are de recuperat foarte multi bani de la asociațiile de 
proprietari.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că auditorul financiar a precizat mai multe nereguli, 
printre care și faptul că lichiditatea este mai mică de 0,8, acesta fiind un semnal negativ, precum și alte 
astfel de aspecte care nu duc la o redresare economică. Tot dl consilier spune că dl director nu 
binevoiește să participe la ședințele comisiilor de specialitate, rugând-ul să ia în serios participarea la 
ședințe,  și dorește să întrebe dacă există vre-un plan pentru redresarea societății.

Dl Iotu Lucian spune că nu există un plan de redresare economică, fiind vorba de mai multe 
probleme care există din trecutul societății și pe care încearcă să le redreseze, precizând că sunt 
probleme mari în ceea ce privește încasarea banilor de la cetățeni și de la asociațiile de proprietari.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că un alt aspect negativ în raport îl reprezintă 
depășirea cheltuielilor cu personalul. Dl consilier precizează că datorită acestor aspecte negative nu va 
vota acest proiect.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “ pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, 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 Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de 
activitate al SC Parc Industrial Alexandria SRL și a Raportului de Gestiune al Consiliului de 
Administrație privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 la SC Parc Industrial Alexandria 
SRL, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți.

Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că nu a apucat să vorbească cu dl director al acestei 
societății la ședințele pe comisii, precizând că există o ofertă de cumpărare a terenului respectiv de 
către DEDEMAN și în conformitate cu prevederile legale, dacă până la data aprobării bilanțului apar 
elemente noi, relevate, în măsură să întrerupă activitatea directorului, acest lucru trebuie menționat în 
raport.

Nemaifiind și alte discuții, d-na președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, îl supune 
la vot în forma prezentată și se aprobă cu 10 voturi “ pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii consilieri 
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, Ștefan Florin, Florea Laurențiu 
și Modrigală Constanța Claudia).

x
x x

În continuare, d-na. președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre cu privire la 
dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situat în strada 1 Mai, zona Dig Vedea cu nr. cadastral 31264, 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 “ pentru” și 7  
“abțineri” (d-nii consilieri Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Grigore Nicușor, 
Ștefan Florin, Florea Laurențiu și Modrigală Constanța Claudia)

x
x x
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La următorul punct de pe ordinea de zi, 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.

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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 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 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 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 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 dl președinte de ședință 
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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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 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.13, situată în 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 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 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.14 situată în blocul P3, 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 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 de voturi „pentru” .

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

x
x x
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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.5 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării 
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 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 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, cu plata integral, a locuinței nr.8 situată în blocul S2, sc.B, str. 
Dunării 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 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 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 
listei de priorități cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite 
prin Agenția Națională pentru Locuințe, în 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 17 voturi valabil exprimate, s-au numarat 17 de voturi „pentru” .
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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 nr. II la H.C.L. nr. 260/19.10.2021 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și personal, precum și numărul de personal ale Aparatului de 
Specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Poliția Locală și ale Direcției de Evidență 
a Persoanelor Alexandria, după care se trece la întrebări, propuneri, discuți 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 petițiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 5971/23.05.2022 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul în 

municipul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 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. 5969/23.05.2022 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 iunie 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. 5970/23.05.2022 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 iunie 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. 38873/18.05.2022 al Direcției Patrimoniu privind transferul unor 

contracte de inchiriere teren garaj.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 40223/24.05.2022 Direcției Patrimoniu privind transferul unor contracte 

de inchiriere teren garaj.
D-na. președinte de ședință îl supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 39605/23.05.2022 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.
-Punctul de vedere nr. 40452/25.05.2022 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.
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 20.06.2022

VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL

de afișare a procesului-verbal al dezbaterilor din ședința Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 30.05.2022

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

astăzi 20.06.2022, la  afișarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   ședinșa  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din 30.06.2022, la  tabla  de afișaj a instituției.

Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.

ȘEF BIROU,

Plosceanu Cristrian


