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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 13 iulie 2015, orele 14,00, 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, 

fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Abalaru Ion 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 

secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, 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 iunie 

2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il 

supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl consilier Titirisca Florin Nicusor). 

De asemenea dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei 

din 09 iulie 2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 

nefiind, il supune la vot si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1287 din 09 iulie 2015 si prin adresa nr. 18611 din aceeasi data, a 

convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta 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. 

 -Petitii si interpelari. 

 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 votarea acestui proiect de hotarare deoarece 

se afla in conflict de interese si paraseste sala de sedinta. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca a studiat proiectul de hotarare si cum a fost intocmita 

lista de prioritati si lista pentru repartitie, la sedinta pe comisii si datorita faptului ca in faza de intocmire a 

listei de prioritati si a listei de repartitie au aparut anumite suspiciuni, iar poate unii dintre cei nedreptatiti la 

vremea respectiva din nestiinta sau prea putin interes, nu au facut contestatii. Tot dl consilier Popescu 

Dumitru Dan propune ca acest proiect de hotarare sa fie amanat pentru sedinta ordinara programata la 

sfarsitul lunii, iar in acest timp sa poata intra in posesia dosarelor celor care sunt nemultumiti si sa verifice 
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pe baza criteriilor punctajul acordat si cum au fost intocmite listele de prioritati si de repartitie, considerand 

ca astfel nu vor mai exista contestatii. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca a facut parte din comisia care a avizat lista de repartizari si 

considera ca se face prea multa politica in Consiliul local, iar daca dl consilier Popescu Dumitru Dan era 

interesat sa vada dosarele respective putea sa vina cand comisia analiza dosarele, impreuna cu d-na consilier 

Stancu Iuliana, de asemenea in perioada de contestatii nu a fost formulata nici o contestatie. Tot dl consilier 

Talpiga Stelica spune ca a fost luat fiecaer dosar in parte si nu s-a dat nici un punct in plus sau in minus 

pentru nimeni. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca a considerat ca si dl consilier Talpiga Stelica ca in 

Consiliul local se face administratie si nu politica, dar doi ani de zile  a facut administratie, iar dupa acei doi 

ani a trebuit sa paraseasca postul pentru care candidase datorita politicii. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca dl consilier Popescu Dumitru Dan greseste, deoarece in acei 

doi ani ca si acum, face administratie avand functia de consilier local. 

Dl presedinte de sedinta informeaza ca a sosit dl consilier Abalaru Ion, fiind prezenti un numar de 

17 consilieri din totalul de 19 cati alcatuiesc Consiliul local. 

Dl primar Victor Dragusin spune tinerii asteapta apartamentele, care trebuiau sa fie gata in toamna 

anului trecut, iar datorita intarzierilor aparute cativa tineri au pierdut posibilitatea de a primi o locuinta 

deoarece au implinit varsta de 35 de ani, iar orice intarziere poate duce la astfel de noi situatii pentru tineri 

indreptatiti sa primeasca o locuinta. Dl primar Victor Dragusin spune ca este grava afirmatia d-lui consilier 

Popescu Dumitru Dan cu privire la posibilele suspiciuni, considerand ca nu si-ar fi permis vre-un consilier 

sa puna puncte in plus sau in minus. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca oricine poate verifica 

punctajul si este o perioada de 7 zile in care se pot formula contestatii, chiar si de catre d-nii consilieri, in 

urma carora Consiliul local v-a lua act, iar raspunsul la contestatie se da in 15 zile, astfel repartizarea putand 

fi posibila in 3 saptamani. Tot dl primar Victor Dragusin roaga sa nu mai existe declaratii politice pe astfel 

de subiecte si invita d-nii consilieri sa voteze cum doresc, mentionand ca proiectul fiind aprobat pe ordinea 

de zi, acesta nu poate fi retras si trebuie supus votului. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este consecvent si nu are nimic impotriva oamenilor 

care merita sa primeasca aceste locuinte, daca lucrurile erau transparente ar fi votat acest proiect de 

hotarare, mentionand ca ce a cerut dl consilier Popescu Dumitru Dan a fost un lucru de bun simt, 

considerand ca i se cere sa voteze o repartitie la care nu a participat si nu a vazut nici un dosar. De 

asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca la aprobarea criteriilor pentru repartizare, unde a 

vrut sa faca modificari si restul colegilor consilieri nu au fost de acord, considerand ca au un numar 

suficient de voturi si nu ii interesa ce spune opozitia, iar in acest moment au ajuns intr-un impas, 

mentionand ca nu ar fi avut nici acum nevoie de voturile opozitie daca nora d-lui consilier Voicila Florea nu 

s-ar fi aflat pe lista. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in urma discutiilor purtate cu 

dl consilier Mocanu Daniel, presedintele comisiei pentru repartizarea locuintelor, pentru declaratiile pe 

proprie raspundere la notariat nu au fost facute verificari asupra conditiilor cetatenilor respectivi. De 

asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu ar fi fost nici o problema daca din aceasta 

comisie facea parte cate un membru al fiecarui partid, mentionand ca d-na consilier Stancu Iuliana, care 

face parte din comisie, la momentul respectiv era intr-o alta alianta politica, iar astfel nu ar mai fi fost nici o 

suspiciune. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu poate vota, deoarece a fost impotriva de la 

momentul aprobarii criteriilor, unde i s-a parut anormal ca pentru vechimea de un an a cererii depuse se 

acorda 4 puncte, iar pentru un copil in plus se acorda 1 punct. De asemenea dl consilier Titirisca Florin 

spune ca este suficient un termen de doua saptamani pana la urmatoarea sedinta pentru a conspecta dosarele 

si a se lamuri in privinta suspiciunilor. 

Dl consilier Doncea Alin Bogran spune ca este unul din membrii comisiei si dosarele au fost 

verificate corect, cele care au fost complete au fost luate in considerare si pentru cele incomplete s-a luat 

legatura cu persoanele in cauza pentru a-si completa dosarele, precizand ca nu i se pare normal ca in timpul 

petrecut analizand dosarele, dl consilier Titirisca Florin Nicusor sa nu fi venit macar o data daca tot are 

suspiciuni, iar timp de un an de zile cat putea sa verifice dosarele nu a facut-o, solicitand acest lucru in 

momentul in care locuintele trebuie acordate cetatenilor. 
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D-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca, in calitate de membru al comisiei, a participat la toate 

intalnirile si nu este de competenta comisiei de a verifica CNP-urile sau unde locuiesc persoanele, 

considerand ca declaratia notariala este un act pentru care se raspunde sub incidenta Codului Penal, 

mentionand ca lista de prioritati a fost supusa aprobarii Consiliului local si data publicitatii, considerand ca 

oricare persoana indreptatita ar fi facut contestatie daca se simtea nedreptatita, dar nu a fost primita nici o 

contestatie si totul a fost foarte transparent. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca multi au pierdut dreptul de a primi o locuinta datorita 

intarzierii de un an de zile. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca doreste doar sa se verifice 

adresa pentru a se dovedi ca lucrurile au fost facute corect. 

Dl consilier Doncea Alin Bogdan intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor de ce nu a avut 

timp un an de zile sa verifice lista. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a inteles de la dl consilier Popescu Dumitru Dan ca nu voteaza 

proiectul pentru ca nu mai este viceprimar, dar asta s-a intamplat pentru ca s-a rupt USL-ul. De asemenea dl 

primar Victor Dragusin spune ca nu intelege jocul d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor, citind din 

procesul verbal al sedintei in care a fost aprobata lista de prioritati, lista fiind aceeasi, iar lista de prioritati a 

fost aprobata cu unanimitate de voturi. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca lista de prioritati contine 

punctaje iar acum se cere sa se verifice ce s-a aprobat in urma cu un an, iar prin proiectul de hotarare de pe 

ordinea de zi urmand a fi repartizate locuintele. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in 

momentul de fata nu sunt suficiente voturi pentru a se aproba proiectul de hotarare, iar daca dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor asa doreste sa joace, nu este nici o problema, va fi supus votului proiectul de 

hotarare si in urmatoare sedinta, sau pana dl consilier se hotaraste. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si nu este aprobat, obtinand 12 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). 
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 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

                   Nr.              din 14.07.2015 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 13.07.2015 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 14.07.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  13.07.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                                               INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                                               Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


