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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 09 iunie 2015, orele 16,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, d-

nii consilieri Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti 

nemotivati.  

 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. 

 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 25 mai 

2015, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca vrea sa faca o remarca cu privire la procesul 

verbal al sedintei din 29 aprilie 2015, ca nu a fost scris totul, respectiv  ca dl primar Victor Dragusin a 

spus ce sume de bani au fost acordate persoanelor aflate in sala la aceea data, iar acestea nu au fost 
trecute in procesul verbal, considerand ca responsabilul pentru redactarea procesului verbal ori a omis 

acest lucru ori a fost pus intentionat sa faca acest lucru. De asemenea dl consilier Titirisca Florin 

Nicusor spune ca nu i s-a raspuns la interpelarea privind cheltuielile la echipa de fotbal. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca in cursul zilei urmatoare, dl consilier Titirisca Florin Nicusor 

va primi situatia privind cheltuielile la echipa de fotbal. 

 Dl primar Victor  Dragusin spune  ca subiectul privind vizita cetatenilor respectivi nu a fost pe 

ordinea de zi si nu a fost in cadrul sedintei Consiliului local si de asemenea nu a dat nici o dispozitie 

privind redactarea procesului verbal.  

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca doreste sa i se puna la dispozitie toate sumele care 

au fost acordate persoanelor aflate in dificultate, pe durata acestui mandat, pentru a le face publice. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei din 

25 mai 2015 si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl consilier Titirisca Florin Nicusor). 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1044 din 05 iunie 2015 si prin adresa nr. 15313 din aceeasi data, a 

convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice  prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului si 

asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare si extindere Centru 

multifunctional pentru tineri” din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii valorii documentatiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investitii „Reabilitare imprejmuire incinta la Scoala Gimnaziala Alexandru 

Colfescu” din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii „Imprejmuire Zona U.M. in municipiul Alexandria; 

 -Petitii si interpelari. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 

ordinea de zi 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 predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  prin 

Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea 
executarii obiectivului de investitii „Reabilitare si extindere Centru multifunctional pentru tineri” din 

municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
Dl presedinte de sedinta spune ca in urma corespondentei avute cu Compania Nationala de 

Investitii a trebuit sa fie introdus in acest proiect de hotarare un articol nou, respectiv art. 4 „se aproba 

asigurarea finantarii de catre Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, a 

cheltuielilor pentru servicii si lucrari in valoare de 570,935 mii lei incluzand TVA”, precizand ca 

acestea reprezinta cheltuieli care trebuiec suportate de municipalitate pentru racordare la apa, 

canalizare si alte servicii, mentionand ca aceasta modificare a fost inclusa pentru a nu se veni ulterior 

cu o noua modificare asupra hotararii Consiliului local. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu se poate sa se vina cu un proiect pe care nu la 

vazut. 

Dl presedinte de sedinta spune ca nu este un proiect nou, ci doar un articol introdus. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest lucru este foarte important si proiectul ar 

trebui scos de pe ordinea de zi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest articol a aparut dupa ultima discutie avuta cu C.N.I. 

privind acest proiect de hotarare, anterior sedintei Consiliului local si reprezinta contributia asa cum se 

face la toate investitiile cu co-finantare guvernamentala. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta solicita avizul comisiilor de specialitate, 

prezinta proiectul de hotarare cu completarea prezentata, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi 

„pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu si Stancu Iuliana). 

Dl consilier Abalaru Ion spune ca in trecut, pe cand se ocupa de cinematograf, s-a comandat un 

studiu privind rezistanta si structura acestuia, rezultatul fiind unul dezamagitor, iar din momentul 

respectiv cinematograful a fost inchis. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca SF-ul si proiectul in sine includ lucrari de consolidare si 

extindere. 

  

                                                                         x 

    x                 x 

 

In continuare, 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 actualizarii valorii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare imprejmuire incinta la Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu” din municipiul Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta 

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.       

 

             

   x 

    x                 x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Imprejmuire 

Zona U.M. in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu 

si Stancu Iuliana). 

 

             
   x 

    x                 x 
 

In continuare se trece la ultimul punct pe ordinea de zi, petitii si interpelari. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca vrea sa faca o interpelare privind dezinsectia 

facuta in municipiul Alexandria, respectiv doreste sa i se puna la dispozitie pana la urmatoarea sedinta 

contractele de prestari servicii pentru dezinsectie, autorizatiile firmelor prestatoare, procesele verbale 

de executie care trebuie sa cuprinda suprafetele pe care au fost executate lucrarile si substantele folosite 

si cantitatea acestora, fisele tehnice ale produselor, avizul sau certificatele pentru produsele biocide 

emise de Ministerul Sanatatii sau de Comisia nationala pentru produse biocide. 

De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca intr-un raspuns primit de la d-na 

Tote Marioara, director A.D.P. Alexandria, i s-a spus ca nu are nici o calitate pentru a i se da 

raspunsuri, mentionand ca dansa a pierdut un proces si intreaba daca doreste sa spuna in fata 

Consiliului local despre ce a fost vorba. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca si-a propus sa vina intr-o sedinta de Consiliu local cu 

transcripturile emisiunilor la care dl consilier Titirisca Florin Nicusor participa si minte, vehiculand 

anumite sume aberante, respectiv din anul 2008 pana in prezent, dl consilier vehicula sume pentru 
valoarea investitiilor de 10 milioane de euro pe an venituri proprii, nu sume ale bugetului local fara 

surse atrase si fara credit. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca va veni intr-o sedinta de Consiliu 

local cu transcripturile emisiunilor si cu documente. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca 

vrea sa se pastreze statul de institutie serioasa si nu circ. 

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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                  JUDETUL TELEORMAN 

             MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 15685 din 10.06.2015 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 09.06.2015 

 

 

 

 Subsemnatii,   Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi, 10.06.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  09.06.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                             Plosceanu Cristian 

 


