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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 20 august 2014, 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 15 (cincisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 

d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Abalaru Ion si Curea Gina Georgeta fiind 

absenti nemotivat.  

 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 30 iulie 

2014, 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. 1493 din 13 august 2014 si prin adresa nr. 19812 din aceeasi data, 

a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi;  
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite prin 

Agentia Nationala pentru Locuinte, aflate pe raza municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei speciale investita cu competenta de a primi 

cererile si a verifica actele adresate de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 112/1995 

pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea 

statului,  din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 87/12.04.2011 privind 

stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii  si atribuirea contractului de delegare 

a gestiunii catre S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Phoenix 

Alexandria in vederea sustinerii unor activitati sportive; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de tenis din incinta 

Parcului Padurea Vedea; 

 - 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, zona bl. L 29, sc. C; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, zona bl. M 2; 

 - 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, zona bl.     F6; 

 - 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. Libertatii, zona Confort;  

 - 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. Cuza Voda, nr. 17; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman 

in domeniul public al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

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

a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului si 

Schimbarilor Climatice - Administratia Nationala „APELE ROMANE” IN ADMINISTRAREA Consiliului 

local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea incheierii unui act  aditional la Contractul de Credit nr. 

Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a conditiilor de tragere a 

creditului contractat de catre S.C. APA SERV S.A. in valoare de  23.648.005 lei in vederea implementarii 

Proiectului Major de investitii „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in 

judetul Teleorman” in perioada 2007-2013 si imputernicirea persoanei care va semna in numele autoritatii 

locale actul aditional; 

 - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnisoara Dumitru Claudia din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru doamna Anghel Elena din municipiul 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bl. L 29, sc. 

C; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, zona bl. M 2; 

 - 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, zona bl.     F6; 

 - 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. Libertatii, zona Confort;  

 - 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. Cuza Voda, nr. 17; 

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

local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare pe termen limitat, catre Serviciul Public 

de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria a obiectivului de investitii “Amenajare 

terenuri de tenis Padurea Vedea in municipiul Alexandria”; 

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

2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din 

anii precedenti, pentru anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la revocarea HCL nr. 235/30.07.2014 privind aprobarea 

schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si d-l Memis Felix Martin, situate in str. Negru 

Voda, nr. 141A, respectiv str. Bucuresti nr. 50; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 

local al municipiului Alexandria in AGA la ADI “Teleormanul” pentru a aproba primirea unui nou 

membru in Asociatie, comuna Blejesti din judetul Teleorman, precum si pentru aprobarea stabilirii 

contributiei la patrimoniul Asociatiei si a cotizatiei pe care aceasta o va datora; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la asumarea faptului ca infrastructura subiect al cererii de 

finantare “Ferma Grup Scolar Agricol” va fi folosita strict pentru procesul educational, conform 

curriculei aprobate pentru unitatea de invatamant. 

 Dl consilier Florea Laurentiu propune scoaterea de pe ordinea de zi proiectul de hotarare cu 

privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Phoenix Alexandria in vederea 

sustinerii unor activitati sportive spunand ca mai sunt cateva clauze de pus la punct, persoanele 

implicate nefiind in localitate. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca domnul primar Victor Dragusin, avand calitatea de initiator al 

proiectului, este cel care poate retrage proiectul de pe ordinea de zi. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca exista o solicitare la care s-a dat curs si daca mai sunt 

subiecte de lamurit, acestea pot fi lamurite in cadrul sedintei de Consiliu local. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca a vorbit si in sedinta pe comisii in legatura cu aceasta 

problema si ca nu se poate face ceva impotriva celui care a facut cererea. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca poate da curs solicitarii primite. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca sunt cateva probleme de lamurit care tin de contract. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca se poate schimba contractul in cadrul sedintei. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca solicitantii nu sunt prezenti. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca cetatenii municipiului Alexandria in calitate de persoana 

fizica sau entitate juridica pot adresa solicitari  Consiliului local, iar Consiliul local este organul 

deliberativ care acorda ceea ce acstia solicita in anumite conditii, legale si corecte. Tot dl primar 

Victor Dragusin intreaba cum sa se negocieze. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca in contractul de asociere sunt cateva clauze cu care 

solicitantii nu au fost de acord. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca a propus in sedinta 

pe comisii , daca dl primar este de acord, sa se scoata acele clauze si nu ar mai fi nici o problema. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca se va discuta la proiectul respectiv, iar acest proiect de 

hotarare este initiat de dansul. De asemenea dl primar Victor Dragusin intreaba pe dl secretar al 

municipiului Alexandria, dl Iulian Purcaru, daca Consiliul local ii poate impune retragerea de pe 

ordinea de zi a unui proiect. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca nu vrea ca parintii si copii sa 

ramana cu impresia ca Primarul si Consiliul local  nu a dat curs cererii lor. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca este doar o propunere pentru a fi retras si rediscutat cu 

proxima ocazie. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca acest club ii apartine d-lui consilier Titirisca Florin. De 

asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta este o capcana, care il vizeaza, pentru ca acest 

proiect a venit pe ordinea de zi la sfarsitul lunii august, urmatoarea sedinta ordinara fiind la sfarsitul 

lunii septembrie, iar pana la incheierea procedurilor legale va trece anul. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca a fost membru fondator la acest club, dar in prezent nu mai 

are nici o implicare. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este dispus sa retraga proiectul de pe ordinea de zi. 

 Dl secretar al municipiului Alexandria, dl Iulian Purcaru, spune ca la art. 43 din Legea nr. 

215/2001 scrie  ca scoaterea unui proiect de pe ordinea de zi se face numai cu acordul initiatorului. 

 Dl consilier Titirisca Flrin inmaneaza d-lui presedinte de sedinta o solicitare adresata Consiliului 

local. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca solicitarea respectiva va fi prezentata la petitii si interpelari. 
 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 11 voturi „pentru”, 

3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Oprea Eduard Laurentiu) si 1 

„abtinere” (d-na consilier Stancu Iuliana). 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor construite prin Agentia Nationala 

pentru Locuinte, aflate pe raza municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 
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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 

constituirea comisiei speciale investita cu competenta de a primi cererile si a verifica actele adresate de 

catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a 

unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului,  din municipiul Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta mentioneaza ca hotararea priveste desemnarea de persoane si se va 

proceda la vot secret. Tot dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru alegeera comisiei 
de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii 

consilieri Florea Voicila, Doncea Bogdan Alin si dl Talpiga Stelica. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea pentru comisia 

de numarare a voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Secretariatul tehnic distribuie buletinele de vot si se trece la votul secret. 

Dl consilier Florea Voicila, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul 

de 15 voturi valabil exprimate, fiecare dintre membrii comisiei, presedinte - Neacsu Ionut viceprimar al 

municipiului Alexandria, membrii - Haritina Gafencu director Directia Buget Finante Taxe si 

Iompozite, Gina Selea sef Serviciul Administrare Patrimoniu, Postumia Chesnoiu sef Serviciul Juridic 

Autoritate Tutelara Resurse Umane, Cristian Martin referent Compartiment domeniul privat, Valentina 

Ovedenie referent Compartiment fond locativ, secretar – Iulian Purcaru  Secretarul municipiului 

Alexandria, au obtinut 11 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare este aprobat cu rezultatul votului secret, 

11 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” . 
             

   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. 2 la HCL nr. 87/12.04.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. SERVICIUL 

SANITAR-VETERINAR SRL 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 11 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 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 

asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Phoenix Alexandria in vederea sustinerii unor 

activitati sportive, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Florea Voicila spune ca a discutat si in sedinta pe comisii cu dl consilier Florin 

Titirisca in ceea ce priveste obligatiile asociatului si vrea sa faca un amendament in ceea ce priveste 

acordul privind transferul unui jucator de la CS PHEONIX catre alte cluburi, iar FC Municipal sa aiba 

drept de preemtiune, iar in caz contrar clubul CS PHEONIX va suporta contravaloarea tuturor 

cheltuielilor  efectuate de Consiliul local si de primaria municipiului Alexandria in cadrul contractului 

de asociere. Tot dl consilier Florea Voicila spune ca la nivelul municipiului Alexandria mai este un 

contract de asociere pe aceeasi disciplina sportiva, fotbal, cu cea mai mare entitate sportiva pe raza 

municipiului Alexandria, in speta Clubul Sportiv Scolar Alexandria care are in contractul de asociere 

cu Consiliul local acelasi acord. 
Dl consilier Florea Laurentiu spune ca in municipiul Alexandria, Consiliul local si primaria 

municipiului Alexandria au alocat bani Clubului Sportiv Scolar Alexandria pentru respectarea acelor 
clauze, iar CS PHEONIX nu cere bani ci doar punerea la dispozitie a bazei sportive pentru 

antrenament. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca s-a pus la dispozitia Clubului Sportiv Scolar Alexandria 

sala de sport din zona Peco, pentru a pregati grupele de copii si juniori ale Clubului Sportiv Scolar 

Alexandria. Tot dl consilier Florea Voicila spune ca nu este vorba de sume de bani ci de locatie. De 

asemenea dl consilier Florea Voicila spune ca CSS a primit sume de bani pentru alte activitati sportive. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca CSS a primit sume de bani de la Consiliul local pentru 

activitatea sportiva, sume de bani pe care le directioneaza asa cum considera. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de doua aspecte diferite, respectiv sustinerea 

financiara a unui club de stat sau privat din municipiul Alexandria si acordarea de facilitati care pot fi 

transformate in bani, cum ar fi gratuitatea in utilizarea bazelor sportive. De asemenea dl primar Victor 

Dragusin spune ca in prevederea din contract nu s-a avut in vedere intentia de a aduce un prejudiciu 

cuiva, ci faptul ca municipiul Alexandria are o echipa de fotbal sustinuta integral de la bugetul local si 

este absolut normal ca orice club privat care doreste sa utilizeze o baza de la municipiul Alexandria, sa 

ofere posibilitatea ca un sportiv legitimat la acest club sa ceara clubului FC MUNICIPAL sa il preia, iar 
daca FC MUNICIPAL nu il vrea, poate sa se legitimeze oriunde. Tot dl primar Victor Dragusin spune 

ca acea conditie trecuta in contract si amendamentul pertinent al d-lui consilier FloreaVoicila, au fost in 

interesul comun, cel de a reusi sustinerea echipei municipale de fotbal in divizia C si atacarea diviziei 

B. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca a fost trecuta acea clauza pentru a intreba echipa 

orasului daca vrea sa preia jucatori, iar cu CSS avand conditii similare, acesta fiind un club de stat. Tot 

dl primar Victor Dragusin spune ca nu este nici o alta ratiune decat cea a interesului de dezvoltare a 

sportului reprezentativ pentru municipiul Alexandria. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu o sa voteze acest proiect si ca va iesi din sala in 

momentul votului deoarece a fost membru fondator al clubului in urma cu cinci ani. De asemenea dl 

consilier Titirisca Florin spune ca acest club a fost sustinut doar din bani privati si este asociat un ONG, 

nefiind un club suta la suta privat. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca nu s-au vandut jucatori si ca 

nu s-au luat bani, fiind doar o pepiniera pentru copiii orasului, de a practica un sport si a nu merge in 

baruri. De asemenea dl consilier Titirisca Florin mentioneaza ca este impotriva unui singur 

amendament, nu a intregului contract. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca stia de la antrenorii 

copiilor ca erau anumite intervale zilnice in care terenurile sportive nu erau ocupate si se putea 
desfasura antrenamentul copiilor. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca CS PHEONIX nu 

doreste nici un ban, ci doar accesul copiilor la teren in limita timpului liber si nici nu doreste contract 

de asociere. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca dl consilier Florea Voicila a venit cu propunerea 

pentru asociere, dar nu a stiut de acel amendament, de a avea acordul municipalitatii pentru orice 

transfer la alte cluburi, FC MUNICIPAL avand dreptul de preemtiune. Tot dl consilier Titirisca Florin 

spune ca in aceste conditii nu se va semna contractul si a cerut sa se retraga proiectul deoarece 

antrenorii sunt plecati in concediu si sa se rediscute aceasta problema. De asemenea dl consilier 
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Titirisca Florin spune ca dl Florea Voicila a venit cu o alta propunere decat cea prezentata in proiect 

aceasta fiind o problema tehnica. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca propunerea din proiectul de hotarare ii apartine, iar dl 

consilier Florea Voicila a venit cu o alta propunere. 

Dl consilier Florin Titirisca spune ca se face o propunere in situatia in care solicitantul nu este 

de fata sa spuna daca e de acord sau nu. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca solicitantul poate semna sau nu contractul. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca nu ar fi fost mai corect sa se fi discutat aceasta 

problema intr-o data ulterioara si a nu se forta nota in acest moment, domnii antrenorii ai copiilor  
putand fi de acord cu propunerea d-lui consilier Florea Voicila. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca a facut referire la asocierea clubului CS PHEONIX cu 
Consiliul local in ideea de a fi totul organizat si a nu se intampla sa nu isi poata desfasura 

antrenamentele copiii deoarece vin alte echipe care platesc inchirierea terenului in perioada programata 

de club. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce se cere mai mult decat a cerut cel ce a solicitat un 

teren de antrenament. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca antrenorii nu sunt de acord cu paragraful 

mentionat anterior si CS PHEONIX nu va apela niciodata la bani de la municipalitate. De asemenea dl 

Titirisca Florin precizeaza ca doar sponsorizeaza acel club. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este treaba Consiliului local de a hotara, clubul sportiv a 

solicitat ceva municipalitatii iar dansul ca primar si initiator al proiectului a trecut o clauza, consilierii 

putand sa o voteze sau nu, dar ce se voteaza nu se negociaza. De asemenea dl primar Victor Dragusin il 

intreaba pe dl consilier Titirisca Florin, daca nu are nici un interes material, de ce se opune la acea 

clauza. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-a luat o decizie in ultimul moment si nu s-a discutat 

inainte ca si asociere. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu s-a negociat niciodata. 
Dl consilier Titirisca Florin paraseste sala de sedinta. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca in amendamentul sau FC Municipal are dreptul de 

preemtiune la jucatori, fara ca CS PHEONIX sa pimeasca taxa de formare, iar in situatia in care 

jucatorul pleaca la un alt club de la FC Municipal, iar drepturile federative vor reveni clubului CS 

PHEONIX. 

Dl primar spune ca nu este de acord cu propunerea d-lui consilier Florea Voicila, ca toti banii 

dintr-un viitor transfer al unui jucator de la FC Municipal sa revina clubului CS Pheonix, iar daca 

aceasta clauza este la fel si in contractul de asociere intre Consiliul local si Clubul Sportiv Scolar 

Alexandria, roaga aparatul de specialitate sa pregateasca modificarea HCL-ului de asociere a Clubului 

Sportiv Scolar. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca nu este normal ca toti banii unui 

ulterior transfer al unui jucator, sa revina in totalitate clubului CS PHEONIX dupa ce s-a lansat ca 

jucator la FC Municipal. 

Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl consilier Florea Voicila daca isi mentine 

amendamentul. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca isi retrage amendamentul. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana) . 

Dl consilier Titirisca Florin revine in sala de sedinta. 

 

x 

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

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

privire la aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de tenis din incinta Parcului Padurea 

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 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 

transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si 

Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman in domeniul public al municipiului 

Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu a putut veni la sedintele pe comisii si vrea sa explice 

acest proiect si urmatorul, referitor la preluarea dig-ului, pentru a nu interveni din nou. Tot dl primar 

Victor Dragusin spune ca a solicitat de mai mult timp un sprijin din partea Companiei Nationale de 

Investitii pentru reabilitarea bazei sportive, stadionul municipal. De asemenea dl primar Victor 

Dragusin spune ca a facut demersuri si a lamurit care este procedura pentru a putea realiza acest 

proiect, pentru a putea finanta reabilitarea totala a stadionului, a tribunei, construirea altor tribune, pista 
de atletism si tot ce contine baza sportiva. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca pentru acest proiect 

trebuie acordul consilierilor pentru a prelua de la Ministerul Tineretului si Sportului a unor bunuri, 

respectiv pista de atletism, sala de atletism si sala de forta, urmand ca in toamna anului curent, 

Compania Nationala de Investitii sa faca demersurile pentru obtinerea fondurilor. De asemenea dl 

primar Victor Dragusin spune ca pentru a putea reabilita toata baza, toate elementele bazei trebuie sa 

apartina municipalitatii, deoarece Compania Nationala de Investitii nu poate finanta doua entitati 

pentru acelasi obiectiv, respectiv Municipiul Alexandria si Ministerul Tineretului si Sportului. 

Tot dl primar Victor Dragusin, pentru a nu mai interveni si la urmatorul proiect, spune ca este 

vorba de preluare digului de la Apele Romane, deoarece exista intentia de a finaliza un proiect de 

colaborare transfrontalier pentru modernizarea, largirea si transformarea lui intr-o zona de promenada. 

De asemenea dl primar Victor Dragusin precizeaza ca primul proiect are sansa de a fi finantat 

integral din banii statului, nu din banii municipiului si este o oportunitate care trebuie incercata. Tot dl 

primar Victor Dragusin precizeaza ca in al doilea proiect mentionat este vorba de finantare europeana, 

iar contributia municipiului fiind de 2%. 

Dl presedinte de sedinta informeaza d-nii consilieri ca pentru cele doua proiecte enumerate de 
dl primar Victor Dragusin este nevoie de votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie pentru 

a fi adoptat. 

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

vot in forma prezentata si nu este adoptat, obtinand 11 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 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 preluarea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice - 
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Administratia Nationala „APELE ROMANE” IN ADMINISTRAREA Consiliului local al municipiului 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta informeaza d-nii consilieri ca si pentru acest proiect este nevoie de 

votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie pentru a fi adoptat. 

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

vot in forma prezentata si nu este adoptat, obtinand 11 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (dnii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca de cand este dansul consilier local isi spune punctul de 

vedere si mai ales cand este vorba de interesul municipiului Alexandria. Tot dl consilier Talpiga Stelica 

spune ca nu intelege, chiar daca sunt de la partide diferite, cand este un interes comun, respectiv digul 

municipiului Alexandria, cum sa se voteze impotriva orasului Alexandria. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu este vina dansului ca anumiti consilieri sunt in 
concediu de odihna si ca dl primar Victor Dragusin a facut mereu referire la lucruri politice. Tot dl 

consilier Titirisca Florin spune ca il intereseaza cum se cheltuiesc banii in municipiul Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin se adreseaza d-nilor consilieri care s-au opus, spunandu-le ca fiecare 

cetatean al municipiului va afla de faptul ca dansii s-au opus. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca 

nu era vorba de banii municipiului Alexandria, la primul proiect fiind vorba de banii Companiei 

Nationale de Investitii si la al doile proiect erau fonduri europene. 

 

                                                                       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 incheierii unui act  aditional la Contractul de Credit nr. Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010, 

pentru prelungirea perioadei de indeplinire a conditiilor de tragere a creditului contractat de catre S.C. APA 

SERV S.A. in valoare de  23.648.005 lei in vederea implementarii Proiectului Major de investitii 

„Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” in perioada 

2007-2013 si imputernicirea persoanei care va semna in numele autoritatii locale actul aditional, 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 11 voturi „pentru” si 4 voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 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 prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnisoara 

Dumitru Claudia 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 

prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru doamna Anghel Elena 

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 

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 pe termen limitat, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public Alexandria a obiectivului de investitii “Amenajare terenuri de tenis Padurea Vedea 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 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 local al municipiului Alexandria pe anul 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 11 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 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 

aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 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 11 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 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 revocarea HCL nr. 235/30.07.2014 privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul 

Alexandria si d-l Memis Felix Martin, situate in str. Negru Voda, nr. 141A, respectiv str. Bucuresti nr. 

50, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acest proiect a fost in sedinta trecuta, proiect pe care nu l-a 
votat, si intreaba cine a gresit in acest proiect. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu a gresit nimeni si proiectul va fi refacut. Tot dl primar 

Victor Dragusin spune ca nu a fost cerut la notar si acceptul sotiei persoanei in cauza. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 
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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 

acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la 

ADI “Teleormanul” pentru a aproba primirea unui nou membru in Asociatie, comuna Blejesti din 
judetul Teleorman, precum si pentru aprobarea stabilirii contributiei la patrimoniul Asociatiei si a 

cotizatiei pe care aceasta o va datora, 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 11 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 

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 

asumarea faptului ca infrastructura subiect al cererii de finantare “Ferma Grup Scolar Agricol” va fi 

folosita strict pentru procesul educational, conform curriculei aprobate pentru unitatea de invatamant, 

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 11 voturi „pentru” si 4 

„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 

Iuliana). 
 

 

                                                                      x 

x  x 

 

 

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

- Tabelul nominal nr. 10050/12.08.2014 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si accentuat 

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

luna septembrie 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl 

consilier Oprea Eduard Laurentiu). 

- Tabelul nominal nr. 10047 din 12.08.2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2014, conform HCL nr. 

100/29.04.2013.  
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 10048 din 12.08.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna septembrie 2014, 

conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

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

-Tabelul nominal nr. 10049 din 12.08.2014 al AASPS Alexandria cu personalele persecutate 

din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate 
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in strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna 

septembrie 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

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

- Tabelul nominal nr. 10051 din 12.08.2014 al AASPS cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2014 conform HCL nr. 

100/29.04.2013; 

-Referatul AASPS nr. 10165/14.08.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 

Badea Mihai. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa se acorde suma de 3000 lei. 
 Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba in unanimitate. 
 -Referatul AASPS nr. 10042/12.08.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 

Bodirca Stelian Oleg. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa se acorde suma de 4500 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. 

 -Solicitarea Clubului Municipal de Sah „Teleorman” nr. 16/06.08.2014 cu privire la acordarea 

sumei de 1875 Euro sportivei Aciu Malina pentru participarea la Campionatul European de sah pentru 

juniori. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca sportivei i s-a mai acordat pentru participarea la 

campionatul mondial suma de 10.000 lei, pe care nu a cheltuit-o si a adus inapoi suma de 6000 lei. 

 D-na Haritina Gafencu, director la Directia Buget Finante Taxe si Impozite spune ca au fost 

returnati 5500 lei. 

 Dl consilier Florea Voicila spune ca ar mai trebui acordata doar diferenta de la ce s-a primit 

inapoi dupa campionatul mondial, pana la suma necesara pentru campionatul european. 

 Dl primar Victor Dragusin roaga directorul Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, d-na 
Haritina Gafencu sa lamureasca situatia. 

 Dna Haritina Gafencu, director al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite spune ca s-a acordat 

clubului de sah o suma de bani  pentru participarea la campionatul mondial din care s-au cheltuit 3500 

lei si s-a returnat la buget suma ramasa necheltuita de 5500 lei, care sunt disponibili, dar pentru 

diferenta nu sunt disponibili, nefiind prinsi in buget dupa rectificare. 

 Dl. consilier Florea Voicila spune ca ar trebui sa i se acorde diferenta. 

 Dl primar Victor Dragusin propune sa se acordate suma disponibila in bugetul local, iar la 

urmatoarea rectificare a bugetului sa se acorde si diferenta. 

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

Victor Dragusin, de a acorda suma de 5500 lei urmand ca la urmatoarea rectificare bugetara sa se 

acorde si diferenta pana la 1875 Euro, si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Solicitarea CS UNIVERSITATEA ALEXANDRIA nr. 1/01.08.2014 cu privire la accesul 

gratuit la bazinul de inot in zilele e luni ora 09.00, miercuri 20.00 si duminica ora 09.00. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea CS UNIVERSITATEA ALEXANDRIA si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Petitia d-nei Vaceva Antoanela cu privire la un vecin care are stupi de albine in curte. 

 Dl presedinte de sedinta prezinta situatia din petitie, si spune ca a trimis aceasta solicitare si 

Politiei Locale,care a fost la doamna care a facut solicitarea si la proprietarul stupilor de albine caruia i 

s-a intocmit un proces verbal de constatare, dandui-se un termen limita pentru indepartarea stupilor de 

albine din gospodarie si amplasarea lor intr-un spatiu corespunzator. 

 -Cererea d-lui consilier Titirisca Florin prin care solicita directorului Administratiei Domeniului 

Public Alexandria sa puna la dispozitia Consiliului Local decizia Camerei de Conturi Teleorman  

atacata in dosarul principal 2532/87/2014 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman si dosarul accesoriu 
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2532/87/2014, iar in cazul in care aceasta obligatie a fost indeplinita , solicita sa i se comunice o copie 

a acelei decizii. 

 Dl presedinte de sedinta ii spune d-lui consilier Titirisca Florin a v-a primi ceea ce a solicitat. 

 Dl primar Victor Dragusin roaga consilierii locali sa se gandeasca la propuneri pentru acordarea 

titlurilor de cetateni de onoare pentru sedinta festiva din dta de 30 august 2014 care se va tine in aula 

Univeristatii Valahia. 

 Tot dl primar Victor Dragusin roaga consilierii care au votat „pentru” in proiectele privind 

rebilitarea bazei sportive – stadion municipal si preluarea digului de la Apele Romane, pentru a putea 

stabili o sedinta de indata pentru promovarea acestor proiecte si a nu rata oportunitatea realizarii lor. 
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,           

                                 Ionut Neacsu                                                                 Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr.  20576  din 22.08.2014 

 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 20.08.2014 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 22.08.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  20.08.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 
 

 

 


