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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 13 iulie 2016, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 

Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 19 
(nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti 

nemotivati d-nii consilieri Draghici George si Dumitrascu Catalin Alexandru.  

 Dl. presedinte de sedinta Neacsu Ionut 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 21 iunie 

2016, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Neacsu Ionut, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1559 din 07 iulie 2016 si prin adresa nr. 20599 din aceeasi data, a 

convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 
municipiului Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul 

Deseurilor Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

municipiului Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la numirea unui supleant in adunarile generale ale Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru reprezentarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta functie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind concesionarea bunurilor domeniului public sau privat de interes local al municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 49/28.02.2011, privind 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri in municipiul 
Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 

local a unor imobile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe perioada determinata de 10 ani, a 

unui spatiu apartiand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Centrul 

Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Teleorman; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand 

domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes 

Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, zona bloc 1612, 

lot 1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 283/21.12.2009 cu 

privire la inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situate in Piata Peco; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local 

al Municipiului Alexandria, a unitatii locative nr. 29 situata in bloc M9, sc. A, str. Dunarii din 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 

modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, 

poz. 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 

domeniului puublic de interes local al municipiului Alexandria, situat in incinta Casei de Cultura, etaj 

1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A – poz. 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A – poz. 3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc 714C; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria in vederea parcarii autoturismelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre Scoala gimnaziala nr. 7, situata in str. 1907, nr. 

60 Bis, municipiul Alexandria, judetul Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun apartinand domeniului public 

de interes local al municipiului Alexandria, catre Liceul Tehnologic nr. 1, situat in str. Sos. Turnu 

Magurele, nr. 1-3, municipiul Alexandria, judetul Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale 

pentru anul 2017 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte 

sociale pentru intocmirea listei de prioritati; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul 
locativ de stat al municipiului Alexandria pe anul 2017 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor 

de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei 

sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei 

de prioritati; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea oridinii de prioritate in 

solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren si constructii 

apartinand S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., stiuate in Alexandria, str. Vedea nr. 31; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii la S.C. TR 

Administrare Imobile S.R.L.; 

-Proiect de hotarare cu privire la numirea si aprobarea mandatelor reprezentantilor Municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la numirea si aprobarea mandatului reprezentantului 

Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Translor Prest SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 40/18.07.2012 privind 
infiintarea la nivelul municipiului Alexandria a CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV; 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice 

din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea plafonului minim al obligatiilor fiscale restante la 

bugetul local al municipiului Alexandria datorate de catre debitorii persoane fizice si juridice in 

vederea publicarii; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea d-lui viceprimar Augustin Ioan, in Comisia Locala 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul 

de investitii Sarpanta Sala de Sport si Imprejmuire la Colegiul National Al. I. Cuza, in Municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul 

de investitii Reabilitare, modernizare internat Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, in Municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei “Plan de Mobilitate 
Urbana Durabila” 

 -Proiect de hotarare cu privire la numirea si aprobarea mandatului reprezentantului 

Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2016 in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia DA-I O SANSA in vederea realizarii in comun a unor actiuni 

specifice persoanelor cu sindrom Down si alte dizabilitati; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la H.C.L. nr. 160/16.05.2016 privind 

aprobarea principalelor manifestari cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 

municipiul Alexandria in anul 2016;  

 -Petitii si interpelari; 
Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia DA-I O SANSA in vederea realizarii in comun a unor actiuni 

specifice persoanelor cu sindrom Down si alte dizabilitati; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
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-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia DAI O SANSA in vederea realizarii in comun a unor actiuni 

specifice persoanelor cu sindrom Down si alte dizabilitati; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui bun aflat in administrarea S.C. APA SERV SA, in vederea 

scoaterii din functiune si casarii lui; 

-Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier al domnului DRAGHICI GEORGE si declararea ca vacant a locului acestuia; 

-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 
fonduri pentru unitati de cult religios din Municipiul Alexandria; 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin 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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in 

A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel doreste sa faca o consideratie de ordin general, referitor la 

aceasta propunere, mentionand ca sunt mai multe propuneri de acest tip, respectiv in momentul in care 

se fac propuneri pentru desemnare de persoane ar fi bine ca pe langa documentatie sa fie atasat si CV-

ul persoanei respective si persoana sa fie prezenta in sala pentru a se putea discuta cu aceasta. Tot dl 

consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca in situatia de fata este un caz fericit deoarece se cunosc 

persoanele respective, acestia fiind prezenti. De asemenea dl consileir Nadrag Gigi Gabriel doreste sa 

evidentieze trei principii personale pe care le considera foarte importante pentru noul mandat, respectiv 

faptul ca doreste un mandat in care sa predomine respectul si dezbaterile aplicate pe ceea ce se discuta; 
este nevoie de o comunicare mai eficienta intre cele doua grupuri politice, aceasta ducand la 

eficientizarea activitatii si transparentizarea procesului decizional; va sustine fara rezerve toate 

procesele care vor aduce plus-valoare orasului si cetatenilor, dar va critiva proiectele care nu vor avea 

acest obiect sau vor crea discrepante intre anumite categorii profesionale. Dl consilier Nadrag Gigi 

Gabriel multumeste pentru raspunsurile primite in cadrul sedintelor pe comisii de specialitate. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca propunerile d-lui consilier Nadrag Gigi Gabriel vor fi luate in 

considerare. Tot dl presedinte de sedinta spune ca de la sedinta urmatoare toate discutiile vor avea loc 

la capitolul petitii si interpelari, iar cand se discuta proiecte de hotarare se va discuta doar despre 

proiectul de hotarare in cauza. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 
supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.  
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                                                                         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 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 
faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 
consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.               

   x 

    x                 x 

 

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 numirea unui supleant in adunarile generale ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

„Teleormanul” pentru reprezentarea Consiliului local al municipiului Alexandria, cu toate drepturile si 

obligatiile care decurg din aceasta functie, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.        

                                                                      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 

constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor 
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apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 
de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 
votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.  

x 

x  x 

 

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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind concesionarea 

bunurilor domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 
faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.       

                                                                      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 

modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 49/28.02.2011, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului 

privat de interes local a unor terenuri 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 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi 

Gabriel, Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Preda Catalin Ionut si Florea 

Laurentiu). 



7 

 

          x 

x  x 

 

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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile 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 

14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Titirisca Florin Nicusor, 
Modrigala Constanta Claudia, Preda Catalin Ionut si Florea Laurentiu). 

 
                                                                       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 darea in 

folosinta gratuita pe perioada determinata de 10 ani, a unui spatiu apartiand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 

Teleorman, 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 

 

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 darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat de 

interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public 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 

 

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 

vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, zona bloc 1612, lot 1, 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 

 

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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea 

bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 
votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 
dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.      

x 

x  x 

 

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 modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 283/21.12.2009 cu privire la inchirierea prin licitatie 

publica a unor spatii comerciale, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, situate in Piata Peco, 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 
 

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 

declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, a unitatii 

locative nr. 29 situata in bloc M9, sc. A, str. Dunarii 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 

 

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 inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 2, 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 

 

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 
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inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului puublic de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in incinta Casei de Cultura, etaj 1, 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 

 

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 

inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A – poz. 2, 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 

 

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 

inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A – poz. 3, 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 

 

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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc 714C, 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 

 

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 

inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje, 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 inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria in vederea parcarii autoturismelor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt d presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

                                                                       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 privire la 
darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, catre Scoala gimnaziala nr. 7, situata in str. 1907, nr. 60 Bis, municipiul Alexandria, 

judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 

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

unanimitate de voturi. 

x 

x  x 

 

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 darea in administrare a unui bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, catre Liceul Tehnologic nr. 1, situat in str. Sos. Turnu Magurele, nr. 1-3, municipiul 

Alexandria, judetul Teleorman, 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 

 

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 criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pentru anul 2017 din municipiul Alexandria 

si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca deoarece este un loc liber pe lista membrilor 

comisiei, propune sa faca parte din comisie dl consilier Florea Laurentiu. 

Dl presedinte de sedinta spune ca lista va fi completata cu dl consilier Florea Laurentiu. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 
consilieri Stanculea Adrian Robert, Epure Haralambie si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.  

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 criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria 

pe anul 2017 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat 
pentru intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca deoarece este un loc liber pe lista membrilor 
comisiei, propune sa faca parte din comisie d-na consilier Modrigala Constanta Claudia. 

Dl presedinte de sedinta spune ca lista va fi completata cu d-na consilier Modrigala Constanta 

Claudia. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.                                                                                                                                                                                                                                                             

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 structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de 

locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedita spune ca este nevoie de inca doua propuneri de specialitati pentru 

completarea structurii comisiei. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune pentru completarea structurii comisiei economist – 

Preda Catalin Ionut si pedolog – Modrigala Constanta Claudia. 

 Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
modificarile facute, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                    x 

x  x 

 

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 criteriilor pentru stabilirea oridinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte 
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pentru tineri, destinate inchirierii, 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 

 

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 

vanzarea prin licitatie publica a unui teren si constructii apartinand S.C. TR ADMINISTRARE 
IMOBILE S.R.L., stiuate in Alexandria, str. Vedea nr. 31, 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 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii consilieri Florea Laurentiu, 

Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Preda Catalin Ionut si Nadrag Gigi Gabriel).  

 

x 

x  x 

 

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 organigramei si a statului de functii la S.C. TR Administrare Imobile S.R.L., dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta propune un amendament pentru modificarea Anexei, respectiv sub 

casuta in care este notat Consiliul local se va introduce o noua casuta in care va fi notat AGA, urmad 

apoi Consiliul de Administratie. 
Dl presedinte de vot supune la vot amendamentul propus si se aproba  cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 

amendamentul aprobat, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

  

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 numirea 

si aprobarea mandatelor reprezentantilor Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor 

la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 
consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.  

x 

x  x 

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 numirea si aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea 

Generala a Asociatilor la SC Translor Prest SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 
obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 
 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.  

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 

modificarea si completarea HCL nr. 40/18.07.2012 privind infiintarea la nivelul municipiului 

Alexandria a CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie sa se faca propuneri pentru completarea listei, 

respectiv un numar de trei persoane. 

Dl consilier Mocanu Daniel Marian propune din partea PSD pe d-nii consilieri Florea Voicila si 

Neacsu Ionut. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune din partea PNL pe dl consilier Florea Laurentiu. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Stanculea Adrian Robert, Epure Haralambie si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 
supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 
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x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2016, 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 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (dnii 

consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Preda Catalin Ionut 
si Nadrag Gigi Gabriel)..   

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 

acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice 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 

 

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 plafonului minim al obligatiilor fiscale restante la bugetul local al municipiului Alexandria 

datorate de catre debitorii persoane fizice si juridice in vederea publicarii, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca ar trebui sa se tina cont de amenda primita de la 

ANPC, chiar daca este contestata este in vigoare. Tot dl consilier spune ca nu trebuie sa se ajunga in 

instanta deoarece oamenii s-ar simti afectati la nivel de imagine. De asemenea dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor spune ca ar trebui ridicat plafonul la un nivel la care oamenii sa nu fie afectati, respectiv 

10 mii la persoana fizica si 50 de mii la persoana juridica. De asemenea dl consilier Titirisca Florin 

Nicusor spune ca a observat ca ar fi o problema cu Autoritatea Nationala pentru Supravegherea 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si ar fi bine de evitat o astfel de problema. Tot dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor spune ca dansul ar amana acest proiect sau se ridice plafonul. 

Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan spune ca este obligatoriu ca pana la sfarsitul lunii 

iulie sa se adopte aceasta hotarare de Consiliu local. Tot dl administrator public spune, in legatura cu 

plafoanele stabilite, ca sunt alte localitati care au plafoane mai mici, iar aceste plafoane sunt benefice 

deoarece prin aceasta lista ii va determina pe cei care platesc mai greu sa plateasca. Tot dl administrator 

public precizeaza ca aceasta lista nu va cuprinde date cu caracter personal. 

 Nemaifiind si alte discutii, 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 

 

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 

desemnarea d-lui viceprimar Augustin Ioan, in Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de 
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proprietate privata asupra terenurilor din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 
de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 
votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

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 documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii Sarpanta Sala de Sport si 

Imprejmuire la Colegiul National Al. I. Cuza, 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 unanimitate de voturi.  

 
x 

x  x 

 

La urmatorul 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 documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare 

internat Liceul Pedagogic Mircea Scarlat, 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 unanimitate de voturi.  

 

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 documentatiei “Plan de Mobilitate Urbana Durabila”, 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la numirea 

si aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor 

la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 
consilieri Stanculea Adrian Robert, Florea Laurentiu si Ilie Sorin Gabriel. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 
supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 19 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

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 modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi 

in anul 2016 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 18 voturi „pentru”, dl consilier Nadrag Gigi Gabriel fiind absent din sala. 

   

x 

x  x 

 

La urmatorul 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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL, 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 

 
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 

modificarea Anexei la H.C.L. nr. 160/16.05.2016 privind aprobarea principalelor manifestari cultural – 

artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2016, 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 
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x  x 

 

La urmatorul 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 

asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia „DAI 

O SANSA” in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor cu sindrom Down si alte 

dizabilitati, 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 
 

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 trecerea 

din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui bun aflat in 

administrarea SC APA SERV SA, in vederea scoaterii din functiune si casarii lui, 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 

 

La urmatorul 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 

incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului 

DRAGHICI GEORGE si declararea ca vacant a locului acestuia, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare priveste desemnarea de persoane si este 

obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

 Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia pentru numararea voturilor d-nii 

consilieri Petcu Marian Dragos, Florea Laurentiu si Mocanu Daniel Marian. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu mai sunt, 

supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte 

de sedinta spune ca se va trece la o scurta pauza, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de 

vot si se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 

votului secret. 

 Dl consilier Mocanu Daniel Marian, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

dintr-un numar toatal de 19 voturi valabil exprimate, s-au obtinut 18 voturi „pentru” si 1 vot 

„impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este a fost adoptat cu rezultatul votului 
secret. 

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 alocarea 

de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru unitati de cult religios din 

Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 
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presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi.   

                                                                      x 

x  x 

 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

-Tabelul nominal nr. 9953 din 08.07.2016 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna august 2016, 
conform HCL nr. 272/25.09.2016. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
 -Tabelul nominal nr. 9954 din 08.07.2016 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2016, conform HCL nr. 282/25.09.2016; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 9955 din 08.07.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna 

august 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2016. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Tabelul nominal nr. 9956/08.07.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2016, conform HCL nr. 

272/25.09.2016; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 9951/08.07.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna august 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2016.  
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 9952 din 08.07. 2016 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2016, conform HCL nr. 

272/25.09.2016.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 20887/11.07.2016 privind preluarea contractului de inchiriere nr. 

13674/19.05.2015, pentru terenul amplasat in strada Dunarii, zona bloc L12, sc A de catre SC ALEXIA 

2002 STYLE SRL de la SC BICAVAL CABPET COM SRL; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Raportul nr. 9945/08.07.2016 al DGAS Alexandria privind activitatea desfasurata de asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 20075/04.07.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

preluarea contractului de inchiriere nr. 7405/26.03.2012, pentru spatiul comercial, poz. 8, situat in Piata 

Unirii-Hala, de catre SC MAI’VS 563 SRL, de la SC C&I COMPACT SRL; 
-Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 20076/04.07.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

preluarea contractului de inchiriere nr. 7979/22.07.2003, pentru terenul situat in Piata Unirii, de catre 

SC LATEX COM SRL, de la SC TRANS MARION SRL; 

-Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 17887/11.07.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind cererea 

comuna nr. 17887/09.06.2016 a doamnei Onel Daniela, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 12 



19 

 

situata in blocul S1, sc B, str. Dunarii, municipiul Alexandria si a doamnei Dima Maria, chirias al 

unitatii locative nr. 18, situata in blocul S2, sc A, str. Dunarii, municipiul Alexandria; 

-Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unaimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 18697/11.07.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind cererea 

comuna nr. 18697/16.06.2016 a domnului Matei Vasile Ion, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 7 

situata in blocul S3, sc B, str. Dunarii, municipiul Alexandria si a doamnei Toader Nuta, chirias al 

unitatii locative nr 1 , situata in blocul S2, sc B, str. Dunarii, municipiul Alexandria; 

-Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unaimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 20888/11.07.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu, privind 
preluarea contractului de inchiriere nr. 25518/12.11.2016, pentru terenul amplasat in Zona Piata Unirii, 

Alexandria, str. Libertatii, nr. 304-308 si a contractului de inchiriere nr. 15807/30.06.2014, pentru 
terenul amplasat in strada Libertatii, zona Piata Unirii, nr. 304-308 de catre SC ANNELISSE TOUR 

SRL de la I.I. Crivat Ionut Bogdan; 

-Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unaimitate de voturi. 

-Referatul nr. 10048/11.07.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Sotirescu Eliza Marinela. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a 1500 euro. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 10095/12.07.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Anghel Ramon. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a 1500 euro. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca incepand din 14.07.2016 va intra in concediu de 

odihna pana la sfarsitul lunii, iar atributiile vor fi delegate d-lui viceprimar Augustin Ioan.  
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,           

                                Neacsu Ionut                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr.  21837  din 18.07.2016 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 13.07.2016 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 18.07.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  13.07.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


