JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 17 decembrie 2015, 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 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.
Dl. presedinte de sedinta Talpiga Stelica 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 04
decembrie 2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si
pentru ca nu sunt, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu
Dumitru Dan si Stancu Iuliana).
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Talpiga Stelica, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2585 din 10 decembrie 2015 si prin adresa nr. 36182 din aceeasi
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-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. Dunarii, zona bloc I24, in
CV 81;
-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. Al Ghica nr. 107B;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local
a unui imobil din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1 situata
in incinta Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea, str. Ciocan;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria a unor bunuri mobile aflate in incinta „Complexului de Odihna si
Recreere – Strand Vedea”;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare a unor bunuri, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local
Administratia Domeniului Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanti
pentru autovehiculele din parcul auto al Municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta
Sociala Alexandria, pe anul 2016;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017;
-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,
ramase disponibile in municipiul Alexandria;
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-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui microbuz cu destinatia
transport elevi;
-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. Dunarii, nr. 135, zona Casa
de Cultura;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea taxelor pentru desfasurarea activitatilor comerciale
temporare in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului privind asocierea municipiului
Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu structurile sportive din municipiul
Alexandria pentru sprijinirea financiara de la bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza
Proiect tehnic la obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1 Decembrie in
Municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza
Proiect tehnic la obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor
Vladimirescu tronsonul cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica in Municipiul
Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2015;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri, in anul fiscal 2016, pentru
contribuabilii persoane fizice si juridice din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe
anul 2015 din excedentul anului 2014;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria pe cele
doua sectiuni la 30.11.2015;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea categoriilor de persoane din municipiul Alexandria
care pot beneficia de ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015, precum si a criteriilor si conditiilor de
acordare a acestora;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii „Amenajare grup sanitar public zona Parc CEC Prefectura”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii „Amenajare grup sanitar public zona Parc Cinematograf”;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui cenzor la S.C. TR ADMINISTRARE
IMOBILE SRL;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului
Alexandria in Consiliul de Administratie al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC
CALOR SERV SRL, pe anul 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR
ADMINISTRARE IMOBILE SRL, pe anul 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria, pe anul 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
TRANSLOC PREST SRL, pe anul 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
PRIMALEX PROIECT TEL SRL pe anul 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului castigator si a finantarii acestuia de la
bugetul local prin programul „Promovarea Sportului de Performanta”;
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General
al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a municipiului Alexandria;
-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 declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes
local a unui imobil din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1
situata in incinta Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea, str. Ciocan;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE
SI TARGURI ALEXANDRIA SRL, pe anul 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza
pe anul 2015 din fondul forestier proprietate publica a municipiului Alexandria si valorificarea
acestuia.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente pentru completarea ordini de zi, si
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui
primar 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc I24, in CV 81, 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. Al Ghica nr. 107B, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca acest proiect de hotarare a mai fost prezentat in
sedinta precedenta, precizand ca ramane consecvent in ceea ce priveste propunerea dansului din sedinta
precedenta, respectiv pretul de pornire al licitatiei sa fie de 80 euro pe metru patrat.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor ii da dreptate d-lui consilier Popescu Dumitru Dan, insa
propune ca amendament ca pretul de pornire al licitatiei sa fie de 40 euro pe metru patrat.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui
consilier Popescu Dumitru Dan si este respins, obtinand 15 „abtineri”, 1 vot „impotriva” (d-na consilier
Curea Gina Georgeta) si 3 voturi „pentru” (d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard
Laurentiu si Stancu Iuliana).
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor si
este respins, obtinand 16 „abtineri” si 3 voturi „pentru” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca
Florin Nicusor si Florea Laurentiu).
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
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Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu) si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru,
Titirisca Florin Nicusor, Stancu Iuliana si Florea Laurentiu).
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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a
unor bunuri mobile aflate in incinta „Complexului de Odihna si Recreere – Strand Vedea”, 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 6 voturi „impotriva”
(d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu,
Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).
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 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
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 normativelor privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele din parcul
auto al Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca stie cineva ce inseamna 2160 de litrii pe luna
la Politia Locala, de asemenea intreband cate masini sunt la Politia Locala si cati kilometrii pe zi se
parcurg, precizand ca ar trebui ca fiecare masina sa circule 1000 km/zi.
Dl consilier Iotu Mihail Lucian il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor cum a facut
calculele.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a calculat pentru un consum mediu de 8%. Tot dl
consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba cine a facut aceasta propunere. De asemenea dl consilier
Titirisca Florin Nicusor spune ca un agent de vanzari in municipiul Alexandria parcurge in medie 4050 km pe zi.
Dl consilier Florea Voicila spune ca agentii circula timp de 8 ore pe zi, cat au program, in timp
ce Politia Locala circula 24h/24h.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in situatia de fata se discuta de 900 km/zi,
precizand ca este mult prea mult si intreaba daca se doreste sa se alimenteze si autovehiculele
personale.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca Politia Locala face patrula 24h/24h si nu 3 ore pe zi.
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Dl presedinte de sedinta intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca a impartit numarul
de litrii la numarul de masini, precizand ca sunt 200 de litrii pe luna, pentru masini care functioneaza
24h/24h.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu
Dumitru Dan) si 1 „abtinere” (d-na consilier Stancu Iuliana).
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 Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta Sociala 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 13 voturi „pentru”, 5
voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru,
Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan) si 1 „abtinere” (d-na consilier Stancu Iuliana).
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 organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria
pentru anul scolar 2016-2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, 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
repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, ramase disponibile in municipiul
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca pentru acest proiect de hotarare este nevoie de vot secret si
roaga sa se faca propuneri pentru comisia de numarare a voturilor.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Doncea Bogdan Alin, Cobarlie Silvia si Curea Gina Georgeta.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga
secretariatul tehnic sa imparta buletinele de vot.
Dl primar Victor Dragusin face cateva referiri la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea
normativelor privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al
Municipiului Alexandria deoarece a lipsit din sala la momentul respectiv, in urma unui calcul revin 9
litrii/ zi. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca legea permite o alocare nelimitata, insa s-a propus o
limitare la 9 litrii/zi.
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Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare voturilor sa prezinte rezultatul
votului secret.
Dl consilier Curea Gina Georgeta, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca
pentru acest proiect de hotarare s-au obtinut 19 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost aprobat 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
inchirierea prin licitatie publica a unui microbuz cu destinatia transport elevi, 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 public de interes local al
municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 135, zona Casa de Cultura, 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 aprobarea taxelor pentru desfasurarea activitatilor comerciale temporare in municipiul
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de
sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, 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 regulamentului privind asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local al
municipiului Alexandria, cu structurile sportive din municipiul Alexandria pentru sprijinirea financiara
de la bugetul local a unor activitati desfasurate de acestea, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl consilier Florea Voicila spune ca doreste sa faca un amendament, respectiv la capitolul
„conditii pentru obtinerea sprijinului financiar”, la punctul 2.2 se stipuleaza „sa pregateasca copii tineri
si sportivi din municipiul Alexandria”, precizand ca nici o activitate sportiva, la nici o disciplina nu
poate sa faca sport de performanta numai cu copii din municipiul Alexandria. De asemenea dl consilier
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Florea Voicila propune ca amendament pentru punctul respectiv sa aiba urmatorul cuprins „sa
pregateasca copii, tineri si sportivi”, fara „municipiul Alexandria”.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce a fost nevoie sa se vina cu un regulament din
moment ce deja exista unul. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca unul dintre motivele
aparitiei unui nou regulament este pentru a taia finantarea unui club cand se doreste, cum s-a mai
intamplat cu echipa de handbal. De asemenea dl consileir Titirisca Florin Nicusor spune ca la punctul
1.1 se precizeaza „anumite activitati sportive” si intreaba de ce doar anumite activitati sportive,
considerand-ul un articol discriminatoriu.
Dl primar Victor Dragusin roaga toti consilierii sa isi dea cu parerea, deoarece sensul acestui
proiect este de a inbunatatii anumite lacune si pentru a nu mai aparea suspiciuni.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca pentru solicitari ar trebui sa se acorde un alt
termen si nu 15 decembrie.
Dl secretar Purcaru Iulian spune ca acela este un termen maxim, solicitantul putand sa aduca
documentele cand doreste, dar nu mai tarziu de data respectiva.
Dl consilier Neacsu Ionut da citere articolului respectiv si spune ca nu se face nici un fel de
discriminare.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este in regula, dar sa se scoata din text cuvantul
„anumite”
Dl primar Victor Dragusin spune ca prin acel cuvant in context „anumite”, inseamana ca un
club nu poate face orice fel de cheltuieli cu banii obtinuti de la bugetul local.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca pentru activitatile de finantare este corect, dar
cuvantul respectiv trebuie scos de la activitatile sportive.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca daca un club de schi solicita finantare, acesta nu o poate
primi in municipiul Alexandria, acesta fiind unul din motivele pentru care a fost formulat astfel
articolul respectiv.
Dl presedinte de sedinta propune ca amendament la punctul 1.1, sa aiba urmatorul text
„prezentul regulament stabileste cadrul general in care autoritatea publica locala sprijina financiar
activitatile sportive pe care le desfasoara structurile sportive din municipiul Alexandria, sustinerea
participari sportivilor legitimati la cluburile sportive din municipiul Alexandria la competitii interne si
internationale”,
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Florea Voicila si se aproba
cu unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul propus de dansul si se aproba cu 17 voturi
„pentru” si 1 „abtinere” (dl consilier Mocanu Daniel Marian).
Nemaifiind alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu modificarile
aduse in urma celor doua amendamente aprobate, 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
aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul de investitii
„Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1 Decembrie in Municipiul Alexandria”, dupa care se trece
la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba cine a gresit proiectul de data trecuta, precizand ca
este o crestere de pret.
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Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru acest proiect a fost tinuta o licitatie publica si
precizeaza ca proiectantul a gresit. De asemenea dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca cei care sau prezentat la licitatie au spus ca nu se pot incadra in deviz.
Nemaifiind di alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea
Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan
si Stancu Iuliana).
Dl primar Victor Dragusin informeaza ca de 3 luni a fost emisa o Ordonanta a Guvernului prin
care proiectantul poarta raspunderea pentru prejudiciile aduse beneficiarului, dar in in situatia de fata
nu este cazul.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca din banii imprumutati de catre municipalitate
afecteaza si la nivel de credit.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu sa imprumutat nimic pana in acest moment.
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 revizuirii documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul de
investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu tronsonul cuprins intre
strazile Negru Voda si Alexandru Ghica 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea
Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan
si Stancu Iuliana).
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
rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015, 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu
Dumitru Dan si Stancu Iuliana).
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 acordarea de scutiri si reduceri, in anul fiscal 2016, pentru contribuabilii persoane fizice si
juridice 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.
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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 acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul anului
2014, 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
6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea
Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).
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 executiei bugetului municipiului Alexandria pe cele doua sectiuni la 30.11.2015, 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 6 „abtineri” (d-nii
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea
Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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 categoriilor de persoane din municipiul Alexandria care pot beneficia de ajutoare
alimentare in cadrul POAD 2015, precum si a criteriilor si conditiilor de acordare a acestora, 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 documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Amenajare grup sanitar public
zona Parc CEC Prefectura”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in timpul sedintei a primit modificarea primei pagini a
raportului de specialitate si solicita explicatii pentru aceasta.
D-na Ionescu Mariana, Director Economi al Administratiei Domeniului Public Alexandria,
spune ca a fost facuta o greseala de redactare, respectiv in studiul de fezabilitate este trecuta valoarea
corecta, cea de 315.963, iar in prima pagina a raportului de specialitate a fost trecuta o alta valoare mai
mica, drept pentru care a fost facuta modificarea respectiva.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu se poate face o astfel de modificare in plenul
sedintei.
Dl primar Victor Dragusin spune ca se poate orice in plenul sedintei.
9

Dl presedinte de sedinta roaga sa se consemneze in procesul verbal al sedintei aceasta
modificare.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in doua saptamani, de la precedenta sedinta
ordinara, s-a ajuns la suma de 2000 de euro pe metru patrat de constructie pentru proiect.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in urma cu doua saptamani acest proiect a fost scos de pe
ordinea de zi pentru ca dansul a cerut justificari inainte de a fi supus dezbaterii consiliului local, iar
societatea PrimAlex a venit cu cateva solutii tehnice pentru aceasta constructie, respectiv aparatura cu
senzori pentru a se evita distrugerea lor, precum si sistem de incalzire pentru perioada iernii. De
asemenea dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl director al PrimAlex sa faca precizari cu privire la
acest proiect.
Dl Gafencu Constantin, director al PrimAlex prezinta structura devizului si a investitiei.
Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca mai are ceva de
spus.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest proiect este un furt.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu
modificarea primei pagini a raportului de specialitate, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi
„pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu
Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu) si 1 „abtinere” (d-na consilier Stancu
Iuliana).
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 la obiectivul de investitii „Amenajare grup sanitar public
zona Parc Cinematograf”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce nu sa renovat grupul sanitar existent in
parcul respectiv.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca acela nu este al Primariei municipiului Alexandria, ci al unei
persoane private.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard
Laurentiu si Stancu Iuliana).
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 cenzor la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual si priveste
desemnarea de persoane, fiind nevoie de vot secret si roaga sa se faca propuneri pentru comisia de
numarare a voturilor.
Dl consilier Florea Voicila propune ca dl consilier Doncea Bogdan Alin, Cobarlie Silvia si
Curea Gina Georgeta sa faca parte din comisia de numarare a voturilor.
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Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul
tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 19 voturi valabil exprimate s-au numarat 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare 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 desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliul de
Administratie al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual si priveste
desemnarea de persoane, fiind nevoie de vot secret si roaga sa se faca propuneri pentru comisia de
numarare a voturilor.
Dl consilier Florea Voicila propune ca dl consilier Doncea Bogdan Alin, Cobarlie Silvia si
Curea Gina Georgeta sa faca parte din comisia de numarare a voturilor.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Florea Voicila si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala.
Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la
exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 15 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare 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
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR SERV SRL, pe anul 2015,
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 5 voturi
„impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea
Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan), d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala.
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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL,
pe anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca la inceputul anului s-a votat bugetul acestor
societati, iar dl administrator public Tabacitu Stefan, vorbind in numele directorilor, a explicat un plan
maret prin care cele 15 miliarde vor fi recuperate, dar a mai trecut un an fara a se recupera sumele
respective. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca toate rectificarile la nivel de venituri sunt
pe minus. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in momentul in care un director
vine cu un proiect in care prezinta societatea pe minus, ar trebui sa plece.
Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca stie cu ce se
ocupa SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, precizandu-i ca societatea a preluat datoriile catre
EDILU, bani care au intrat la AVAST pentru ca nu au platit anumiti cetateni din municipiul Alexandria
si motorina care se consuma la momentul respectiv. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca pe langa
datoriile preluate, pe care trebuie sa le plateasca societatea pentru neplata unor contribuabili,
principalul obiect de activitate al societati este administrarea asociatiilor de locatari. Tot dl primar
Victor Dragusin spune ca s-a incercat sa se mearga pe un tarif de 10 lei pe persoana, iar singura solutie
ar putea fi marirea contributiei sau a tarifelor pentru lucrari. De asemenea dl primar Victor Dragusin
spune ca societatile trebuie sa isi recupereze datoriile, dar deciziile sunt ale Consiliului local.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dl primar Victor Dragusin a recunoscut ca
societatile nu trebuie sa aiba la sfarsit de an bugetul pe minus. De asemenea dl consilier Titirisca Florin
Nicusor spune ca la inceputul anului s-a prezentat un plan de redresare al societatilor care nu a
functionat.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu
Dumitru Dan si Stancu Iuliana).
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
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL
Alexandria, pe anul 2015, 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST SRL, pe anul
2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a vorbit in sedinta pe comisii de specialitate cu dna director al SC TRANSLOC PREST SRL, d-na Radu Mihaela, precizand ca d-na director a fost
foarte sincera, iar daca ar creste pretul la RCA societatea s-ar putea inchide. De asemenea dl consilier
Titirisca Florin Nicusor spune ca stie care sunt problemele la societatea respectiva, respectiv pierderile
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si masinile foarte vechi, intreband de ce nu se ia nici o masura in acest sens. Tot dl consilier Titirisca
Flron Nicusor spune ca trebuiesc cumparate autobuze noi, altfel societatea se va inchide. De asemenea
dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune ca d-na director sa prezinte o situatie inainte de sedinta
ordinara din luna ianuarie 2016 pentru a se vedea care sunt probleme si a se gasi o solutie.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard
Laurentiu si Stancu Iuliana).
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
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRIMALEX PROIECT TEL SRL pe anul 2015,
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 16 voturi „pentru” si 3 voturi
„impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru si Titirisca Florin Nicusor).
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 proiectului castigator si a finantarii acestuia de la bugetul local prin programul
„Promovarea Sportului de Performanta”, 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
este adoptat cu unanimitate de voturi.
Dl primar Victor Dragusin roaga colegii din secretariatul tehnic sa mentioneze in procesul
verbal al sedintei ca dispune Directiei Buget Finante Taxe si Impozite ca platile catre club se se faca
doar daca clubul respectiv nu are datorii la bugetul de stat.
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 prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acesta este cel mai important PUG al unei
administratii si este la a treia prelungire. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca
asta da dovada de lipsa de profesionalism, precizand ca aceasta prelungire il duce cu gandul la anumite
cladiri de pe strada Dunarii, construite pe spatiu verde, cum ar fi cladirea vizavi de BCR, cea de pe
partea stanga a strazii Dunarii cand se iese din municipiu spre municipiul Alexandria, cladirea dintre
str. HCC si str 1 Decembrie. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in lipsa PUG-ului s-au
facut PUZ-uri si PUD-uri pentru fiecare proiect in parte, precizand ca legea permite o prelungire pana
in anul 2018. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuia sa se faca PUG-ul.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
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Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard
Laurentiu si Stancu Iuliana).
Dl primar Victor Dragusin intreaba d-nii consilieri din opozitie daca au votat impotriva,
precizand ca daca nu exista cvorum si proiectul a fost respins, ar fi insemnat ca orasul ar fi fost blocat
pentru orice investitie pe fonduri externe.
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 Regulamentului de organizare si functionare a Cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura
a municipiului 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin
Nicusor, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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 la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA
SRL, pe anul 2015, 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 este adoptat cu 16
voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru si Titirisca Florin
Nicusor).
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
stabilirea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza pe anul 2015 din fondul forestier proprietate
publica a municipiului Alexandria si valorificarea acestuia, 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, Talpiga Stelica, prezinta petitiile adresate Consiliului
local:
-Tabelul nominal nr 17024/14.12.2015 al DGAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care
frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport
gratuit urban pe luna ianuarie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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- Tabelul nominal nr. 17025/14.12.2015 al DGAS cu persoanele cu handicap grav si accentuat
si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe
luna ianuarie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 17018/14.12.2015 al DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul,
care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 17023/14.12.2015 al DGAS cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria
Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna ianuarie 2016,
conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabel nominal nr. 17022/14.12.2015 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie conform HCL nr.
272/25.09.2015.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 17024/14.12.2015 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 ianuarie
2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 17099/14.12.2015 cu personalul propriu din cadrul DGAS Alexandria care
indeplineste activitati de ingrijire la domiciliu persoanelor varstnice si poate beneficia de transport
gratuit urban, pe luna ianuarie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 34576/09.12.2015 al Serviciului JATRU, Directiei BFTI si Serviciului
Admiinistrare Patrimoniu cu privire la contestatia formulata de Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat”
impotriva HCL nr. 319/2015.
Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 17060/14.12.2015.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de
urgenta d-nei Lache Silvia.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1500 lei.
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.
-Punctul de vedere nr. 36635/14.12.2015 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
preluarea contractului de inchiriere nr. 15101/10.07.2013, pentru terenul amplasat in Zona magazin
Crinul vechi, de catre SC APIS DIMEX SRL de la SC RID & MML SRL.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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,
Consilier,
Talpiga Stelica

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 37969 din 23.12.2015

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 17.12.2015

Subsemnatii,

Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului

Alexandria, am procedat astazi, 23.12.2015, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 17.12.2015, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

INSPECTOR,

Berechet Doina

Plosceanu Cristian
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