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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 20 decembrie 2018, orele 16,30, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 20 (douazeci) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 

fiind absent nemotivat dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru. 

 D-na presedinte de sedinta Curea Gina Georgeta 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 d-na 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. 

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 14 

decembrie 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 3 „abtineri” 

(d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Preda Catalin Ionut si Florea Laurentiu.  

 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Gina Georgeta, da cuvantul d-lui. primar 

Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2226 din 13 decembrie 2018 si prin adresa nr. 29123 din 

aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

30.09.2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe 

anul 2018 din excedentul anului 2017; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 165/10.11.2016 privind asocierea 

Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar 

Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a proiectului „Acces egal si calitativ la educatie in 

judetele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT”, derulat prin Programul Operational Capital Uman 

2014-2020; 

 - Proiect de hotarare cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2019; 

 - Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2019 pentru 

contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria; 

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

fizice din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor preuniversitar din 

municipiul Alexandria pentru anul scolar 2019-2020; 

 - Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr. 5 Alexandria in 

Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea  HCL nr. 246/28.09.2018 privind Aprobarea 

modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va incheia intre Primarul 

Municipiului Alexandria si directorii unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Alexandria, 

precum si aprobarea Indicatorilor de performanta, anexa la Contractul de management administrativ – 

financiar; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al 
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judetului Teleorman, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor activitati de prevenire a 

criminalitatii; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 

munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru anul 2019; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor 

tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul 

Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic”; 

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

de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Muncitori”; 

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

de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Unirii”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 22, situată in blocul 

S3, sc. A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 8, situată in blocul 

S3,  sc. A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 1, situată in blocul 

S2,  sc. A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 7, situată in blocul 

S3,  sc. B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 311/18.11.2003 privind 

atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producer, transport si distributie a 

energiei termice in municipiul Alexandria, către S.C.TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dr. Stâncă, zona bloc 

L28; 

 -Petitii si interpelari;  

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

-Proiect de hotarare  cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

30.09.2018; 

-Proiect de hotarare  cu privire la  concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dr. Stâncă, zona bloc 

L28; 

 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 

30.11.2018;     

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

de investiţii ,,Amenajare club pensionari”; 

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

a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2018 in Municipiul Alexandria;. 

  -Proiect de hotarare cu privire la  închirierea prin licitație publică  a unui teren, apartinând 

domeniului public de interes local al municipiuluiAlexandria, situat în str.Constantin 

Brâncoveanu,nr.55A;   

  -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractelor, care expiră în cursul anului 2019, 

pentru spaţiile cu altă  destinaţie decât aceea de locuinţe şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului 

public sau privat de interes local al municipiului Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la  prelungirea contractelor, care expiră în cursul anului 2019, 

pentru terenurile închiriate, pe care sunt construite garaje şi copertine;  
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 -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind bugetul local al municipiului 

Alexandria pe anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la  

locuintele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul 

Alexandria. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta supune la 

vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na 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 2018 din 

excedentul anului 2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 

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

14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda 

Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Modrigala Constanta Claudia si Grigore Nicusor).    

   

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

modificarea HCL nr. 165/10.11.2016 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local 

al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun 

a proiectului „Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT”, 

derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi; 

 

x 

x  x 

 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru anul fiscal 2019, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de 

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

 

          x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na 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 2019 pentru contribuabilii persoane 

fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.     

  

                                                                       x  

x  x 
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In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

acordarea de inlesniri la plata contribuabililor – persoane fizice din municipiul Alexandria, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul 

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

  

x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr. 5 Alexandria in Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de 

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

de voturi. 

                                                                    x 

x  x 

 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu organizarea retelei scolare a unitatilor preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul 

scolar 2019-2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 

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

unanimitate de voturi.  

                                                                      x 

x  x 

 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la modificarea  HCL nr. 246/28.09.2018 privind Aprobarea modelului de Contract 

de management administrativ-financiar, ce se va incheia intre Primarul Municipiului Alexandria si 

directorii unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Alexandria, precum si aprobarea 

Indicatorilor de performanta, anexa la Contractul de management administrativ – financiar, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 

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

 

x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman, in vederea 

sustinerii si realizarii in comun a unor activitati de prevenire a criminalitatii, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 

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

    x                 x 

 

In continuare, d-na 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 actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 

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

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na 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 si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de 

investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport 

public ecologic”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte 

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

unanimitate de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Muncitori”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si 

intrari in curti pe strada Unirii”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 

d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 22, situată in blocul S3, sc. A, str. Dunării din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 
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administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Bogdan Doncea, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul 

de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” . 

D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.      

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 8, situată in blocul S3,  sc. A, str. Dunării din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Bogdan Doncea, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul 

de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” . 

D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 1, situată in blocul S2,  sc. A, str. Dunării din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Bogdan Doncea, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 
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Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul 

de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” . 

D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 7, situată in blocul S3,  sc. B, str. Dunării din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Mocanu Daniel Marian, Preda Catalin ionut si Epure Haralambie. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Mocanu Daniel Marian, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” . 

D-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 311/18.11.2003 privind atribuirea contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de producer, transport si distributie a energiei termice in 

municipiul Alexandria, către S.C.TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 

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

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na 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 la 30.11.2018, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
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Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor 

si Modrigala Constanta Claudia). 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare club 

pensionari”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de 

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

de voturi.     

                                                                      x 

x  x 

 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

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

reabilitare si reparare strazi in anul 2018 in Municipiul Alexandria dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 

supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la închirierea prin licitație publică  a unui teren, apartinând domeniului public de 

interes local al municipiuluiAlexandria, situat în str.Constantin Brâncoveanu,nr.55A, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune acest teren nu este liber de sarcini, fiind vorba de o 

cladire si trebuia sa fie liber de sarcini complet. 

Dl Tabacitu Stefan, administratorul public al municipiului spune ca proprietarul acelei 

constructii a solicitat inchirierea terenului, fiind vorba doar de terenul de sub constructie, iar terenul va 

fi scos la licitatie. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuia reziliat contractul anterior. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca acel contract a fost reziliat. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca terenul trebuia sa fie adus la stadiul initial, luand 

in calcul posibilitatea ca cineva sa doreasca sa liciteze dar nedorind constructia respectiva. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se doreste favorizarea nici unei parti. 

 Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia).      

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

prelungirea contractelor, care expiră în cursul anului 2019, pentru spaţiile cu altă  destinaţie decât aceea 
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de locuinţe şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 

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

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

unanimitate de voturi.         

                                                                      x 

x  x 

 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la prelungirea contractelor, care expiră în cursul anului 2019, pentru terenurile 

închiriate, pe care sunt construite garaje şi copertine, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

  

                                                                      x 

x  x 

 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la validarea modificarilor privind bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 

2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 

6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag 

Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la  locuintele destinate inchirierii in mod 

exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe doamnele 

consilier Brosteanu Andreea Mioara, Ghicica Maria si Modrigala Constanta Claudia. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Brosteanu Andreea Mioara, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune 

ca din totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” . 

D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 
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                                                                      x 

x  x 

 

            Dl consilier Epure Haralambie paraseste sala de sedinta.   

In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 13936 din 17.12.2018 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

- Tabelul nominal nr. 13938/17.12.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

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

urban, pe luna ianuarie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Tabelul nominal nr. 13939 din 17.12.2018 DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

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

beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

 D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”.  

-Tabelul nominal nr. 13937/17.12.2018 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”.   

- Tabelul nominal nr. 13935/17.12.2018 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Tabelul nominal nr. 13934/17.12.2018 al DAS 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 

2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Tabelul nr. 13940/17.12.2018 al DAS 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 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Punctul de vedere nr 29173/18.12.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 3483/2010, zona bloc 1600, poz. 32, de la dl Tepus Aurel Cristian la 

dl Capatana Laurentiu. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”.  

-Punctul de vedere nr. 29062/18.12.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 8588/14.04.2015, zona bloc 1605-1608, poz. „C”, de la d-na Raducu 

Elena la dl Tudor Anghel. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Punctul de vedere nr. 28526/14.12.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren copertina nr. 4567/1998, zona bloc G1-G3, poz. 17, de la dl Andrei Ion la dl 

Manaila Gheorghe. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” . 

-Punctul de vedere nr. 29174/18.12.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 10391/2010, zona bloc 1605-1608, poz. 26, de la dl Tepus Aurel 

Cristian la dl Capatana Laurentiu. 
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D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Punctul de vedere nr. 28309/14.12.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren copertina nr. 22405/01.10.2009, zona bloc V1-V10, poz. 23, de la dl Purdel 

Mihai dl Done Ion. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Punctul de vedere nr. 28325/06.12.2018 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr. 

27501/29.11.2018 a d-lui Ceangau Jenica Adrian, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr 5, situata in bl 

S4, sc A, str Dunarii, mun Alexandria si a d-nei Coman Florina, chirias al unitatii locative nr. 13, 

situata in bl S4, sc A, str Dunarii, num Alexandria. 

D-na presedintede sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Punctul de vedere nr. 28876/12.12.2018 a Directiei Patrimoiu privind cererea comuna nr. 

28409/07.12.2018 a d-lui Badoi Petrica, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 17 situata in bl S4, sc 

B, str Dunarii, mun Alexandria si a d-nei Iaciu Georgeta, chirias al unitatii locative nr. 3, situata in bl 

S2, sc A, str Dunarii, mun Alexandria. 

D-na presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Punctul de vedere nr. 28601/19.12.2018 al Directiei Patrimoniu si Directiei Juridic Comercial 

privind solicitarea d-lui Vasilescu Mihail de punere in aplicare a Legii nr 341/2004 a recunostintei fata 

de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, 

precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti 

de la Brasov din noiembrie 1987. 

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

-Punctul de vedere nr. 28602/19.12.2018 al Directiei Patrimoniu si Directiei Juridic Comercial 

privind solicitarea d-nei Vasilescu Claudia Cristina de punere in aplicare a Legii nr 341/2004 a 

recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din 

decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma 

revoltei muncitoresti de la Brasov din noiembrie 1987. 

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

-Punctul de  vedere nr. 29394/20.12.2018 al Directiei Patrimoniu si Directia Juridic Comercial 

privind adresa SC Ardeal SRL nr. 20/14.12.2018, inregistrata sub nr 29394/18.12.2018 prin care 

solicita initierea si emiterea unei HCL pentru aprobarea modificarii/completarii Contractului de 

concesiune teren nr. 9775/19.07.2000 privind terenul din municipiul Alexandria, str. Viilor nr. 3. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-

nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia 

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,           

                              Curea Gina Georgeta                                                        Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 29994 din 28.12.2018 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 20.12.2018 

 

 

 

 Subsemnata Ene Paulica, salariat la Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  astazi 

28.12.2018, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  

municipiului  Alexandria  din  20.12.2018,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                                                                      

   

                               Ene Paulica                     

 

 

 

 

 

 


