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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 09 iulie 2015, orele 14,00, in sedinta de indata a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 13 (treisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
sase consilieri fiind absenti nemotivati (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 

Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  
 Dl. presedinte de sedinta Iotu Mihail Lucian arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) 

din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na. Rodica Baicu, ca au fost 

invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul 

tehnic, reprezentanti mass-media. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Iotu Mihail Lucian, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1260 din 08 iulie 2015 si prin adresa nr. 18478 din aceeasi data, a 

convocat aceasta sedinta. 

 Dl. primar Victor Dragusin prezinta urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, 

destinate inchirierii din blocurile P4, P5 si P9, str. Dunarii, zona Han-Pepiniera, construite prin Agentia 

Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de 
zi si pentru ca nu sunt, supune la vot ordinea de zi in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii din 

blocurile P4, P5 si P9, str. Dunarii, zona Han-Pepiniera, construite prin Agentia Nationala pentru 

Locuinte, in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca nu va participa la vot deoarece are un interes in lista de 

repartizare, anexa la proiectul respectiv. 

Dl consilier Florea Voicila paraseste sala de sedinta. 

Nemaifiind si alte discutii dl presesdinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si nu a fost adoptat, obtinand 12 voturi „pentru”. 

Dl consilier Florea Voicila  intra in sala de sedinta. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca va convoca o sedinta extraordinara luni 13.07.2015, ora 

14.00, pentru acelasi proiect de hotarare si informeaza presa si colegii ca pentru a fi aprobat acest 
proiect de hotarare, conform legii, este nevoie de un cvorum de doua treimi, insemnand un vot de 13 

voturi „pentru”. 

Dl consilier Talpiga Stelica intreaba daca nu exista o modalitate de a aproba proiectul de 

hotarare in situtia in care nici luni cei sase consilieri nu vor participa la sedinta. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se gandeste la posibilitatea ca cei sase consilieri sa nu fi 

participat la sedinta in mod intentionat, intrucat in comisia de analiza si de repartizare a locuintelor care 

a intocmit lista respectiva a facut parte si d-na consilier Stancu Iuliana. Tot dl primar Victor Dragusin 

spune ca in situatia in care nu vor fi 13 voturi „pentru” va aparea o situatie extrem de delicata, 
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cvorumul fiind reglementat prin lege. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca Primaria 

municipiului Alexandria plateste prentru fiecare zi paza si intretinere la blocurile respective si nu avea 

nici un rost amanarea acestui proiect de hotarare, de asemenea tinerii repartizati asteapta de mai bine de  

sase luni sa primeasca locuintele, mentionand ca nu vrea sa creada ca a fost o reacredinta a colegilor 

consilieri si poate programul incarcat nu le-a permis sa participe la sedinta. 

De asemenea dl primar Victor Dragusin informeaza ca saptamana viitoare, dupa sedinta de 

Consiliu local va fi in concediu de odihna si inlocuitorul dansului va fi dl viceprimar Neacsu Ionut. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca pentru acest proiect ar fi trebuit sa fie prezenti toti 

consilierii, iar daca ar fi fost ceva de obiectat sa se faca in sala de sedinta, considerand ca cei sase 
colegii ar trebui sa participe la sedinta deoarece tnerii municipiului Alexandria astepta locuintele 

respective. 
Dl consilier Florea Voicila intreaba, daca in situtia in care membrii familiei sale renunta la 

locuinta, va putea avea drept de vot pentru acest proiect de hotarare. 

Dl primar Victor Dragusin ii raspunde d-lui consilier Florea Voicila, spunandu-i ca in situtia 

respectiva poate avea drept de vot. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                            Iotu Mihail Lucian                                                                Jr. Iulian Purcaru 
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DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 
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PROCES VERBAL 
 

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

din 09.07.2015 

 

 

 

 Subsemnatii, Ene Paulica si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi, 10.07.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  09.07.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                                               INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                                               Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


