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  JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 
 Incheiat astazi, 22 decembrie 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 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.  
 Dl. presedinte de Florea Voicila 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 26 
noiembrie 2014, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 
nefiind, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2265 din 16 decembrie 2014 si prin adresa nr. 32766 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dizolvarii S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la 
obiectivul de investitii „Reabilitare cartier de locuinte din zona blocurilor 700 si 714 (Str. C-tin 
Brancoveanu - str.1 Mai - str. Al. Ghica)” in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordarii normei de hrana pentru politistii locali din 
cadrul Serviciului Politia Locala a Municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Politiei Locale Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2015 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, zona 
bloc 715A, fost PT 2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local 
al unui teren din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc F1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, zona dig Vedea; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Al. Ghica, zona bloc 109; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru familia domnei Oancea Mihaela din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe 
anul 2014, din excedentul anului 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria pe cele 
doua sectiuni pentru trimestrul al IV-lea 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 341/26.11.2014 privind 
asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. Piete si 
Targuri Alexandria SRL in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata 
PRIMALEX PROIECT TEL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie datorata de 
municipiul Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator 
la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria, pentru anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „Realizare 
spatiu prezentare si desfacere flori C2, depozit C3, magazie C4 – parter”, municipiul Alexandria, Str. 
Cuza Voda, nr. 31; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al Societatii Comerciale Primalex Proiect Tel SRL 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 aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al Societatii Comerciale Primalex Proiect Tel SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, zona dig 
Vedea; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare: 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea incheierii actului aditional nr. 3 la Contractul de 

Credit nr. Teleorman SJ-CC/65/886/12.11.2010 cu valoarea de 21.242.076 lei contractat de S.C. 
APA SERV S.A. si acordarea unui mandat special domnului viceprimar Neacsu Ionut pentru 
semnarea acestuia in numele autoritatii locale. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea dizolvarii S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Titirisca Florin spune ca in aceasta sedinta se va hotara infiintarea unei noi societati 
si dizolvarea altei societati. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca daca tot s-a vrut o 
societate noua, putea sa fie pastrata S.C. ALEXAL PREST S.A. si sa se faca un domeniu nou de 
activitate, cum a spus si in sedinta anterioara. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca masura este 
legala dar necesita anumite costuri pentru comunitate si ca este o procedura greaoaie si costisitoare. De 
asemenea dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce nu s-a facut pentru aceasta societate un domeniu 
nou de activitate si trebuie sa aiba costuri suplimentare cu lichidarea acestei societati. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca societatea ALEXAL PREST a fost tinuta in viata pentru ca 
sumnalele primite de la Polaris erau negative si pentru a ramane o societate care sa se priceapa la 
colectarea deseurilor menajere in contextul in care Polaris pleca, dar a trecut ceva timp si Polaris nu a 
plecat. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca ALEXAL PREST a mai ramas sa incaseze 
creantele pe care le avea de incasat de la persoanele fizice si juridice, ramanand peste patruzeci la suta 
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din ce avea de incasat, societatea nu are datorii la stat sau alte entitati publice si ar fi momentul sa o 
lichideze pana sa produca datorii catre terte entitati publice sau privat. De asemenea dl Primar Victor 
Dragusin spune ca societatea are in capitalul propriu utilaje si masini care sunt in stare de functionare, 
sunt bune si utile unor servicii ale municipalitatii, ele neputand fi luate decat prin vanzare-cumparare 
daca nu se lichideaza societatea, iar patrimoniul nu are putea fi transferat. Tot dl primar Victor 
Dragusin spune ca nu este de acord cu dl consilier Titirisca Florin, ca infiintarea unei noi societati 
greveaza costurile bugetului local. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca societatea pe care 
vrea sa o infiinteze este necesara, deoarece au fost si sunt mari probleme cu ceea ce inseamna 
proiectele si studiile de fezabilitate pe care le realizeaza cu terte firme private, isi propusese sa nu 
intervina pe piata afacerilor din municipiul Alexandria, dar sunt problemelor greu de gestionat in cadrul 
unui contract de proiectare, cu atat mai mult cu cat intarzierea unui proiect poate sa duca la intarzierea 
depunerii documentatiei pentru obtinerea fondurilor europene, fondurilor guvernamentale sau 
realizarea unui obiectiv din veniturile proprii. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca societatea trebuie 
sa plece curata in activitate, deoarece daca ar fi grevata de sarcinile recuperarii creantelor, ar insemnaca 
cei care ar gestiona societatea sa isi imparta activitatea in doua. De asemenea dl primar Victor Dragusin 
crede ca este mai bine sa se lichideze societatea ALEXAL PREST, sa se poate utiliza bunurile pe care 
societatea le-a dobandit din venituri proprii, sa nu mai fie nevoie de cheltuieli pentru achizitionarea 
acestora. 
 Dl consilier Titirisca Florin spune ca dl primar Victor Dragusin nu l-a lamurit si ca se putea face 
un nou domeniu de activitate care nu ar fi afectat recuperarea de creante, care din acest moment nu se 
vor mai recupera. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin se inseala, deoarece 
municipalitatea v-a prelua bunurile dar si ce a mai ramas de incasat, iar prin aparatul de specialitate, 
daca nu se v-a gasi o alta cale legala de dirijare a activitatii, se va ocupa de instrumentarea dosarelor si 
de incasarea datoriilor. 
 Dl consilier Titirisca Florin spune ca vor mai discuta in legatura cu acest subiect si il roaga pe dl 
primar Victor Dragusin sa il intrebe pe dl Pisica Gheorge, director al societatii ALEXAL PREST, cat a 
incasat in acest an. 
 Dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl director Pisica Gheorge sa lamureasca situatia. 
 Dl Pisica Gheorge, director al ALEXAL PREST, spune ca s-au incasat in totalul de noua 
miliarde de lei vechi, cinci miliarde de lei vechi, ramanand patru miliarde de lei vechi, cea mai mare 
parte a sumei ramase fiind acoperita de procesele care sunt in diferite stadii in instanta. De asemenea dl 
Pisica Gheorghe spune ca societatea are opt angajati. 
 Dl primar Victor Dragusin intreaba cati angajati din cei opt sunt cu norma intreaga. 
 Dl Pisica Gheorghe spune ca doar patru angajati din cei opt sunt cu norma intreaga. 
 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, 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 actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reabilitare cartier 
de locuinte din zona blocurilor 700 si 714 (Str. C-tin Brancoveanu - str.1 Mai - str. Al. Ghica)” in 
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca in 2010 a mai fost o hotarare a Consiliului local, HCL nr. 
244/30.11.2010, in care a fost acelasi proiect. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca atunci 
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s-a platit 55000 euro pe studiu de fezabilitate si intreaba unde sunt banii si de ce s-au cheltuit, iar acum 
pretul s-a dublat. 

D-na Gogoi Maria, director al Directiei Tehnic Investitii, spune ca nu s-a cheltuit suma pe care 
a spus-o dl consilier Titirisca Florin, ci 20000-30000 de ron, nu de euro, care inseamna proiectare, SF 
si PT. De asemenea d-na Gogoi Maria, spune ca legea permite sa actualizeze ori de cate ori este nevoie 
documentatia tehnico-economica ca urmare a cresterii ratei inflatiei, ca urmare a actualizarii din punct 
de vedere tehnic, sau poate este necesara introducerea unor elemente noi. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu a afirmat ca este ilegal, ci doar ca sunt cheltuieli prea 
mari. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca proiectul este vechi si o roaga pe d-na Gogoi Maria sa 
aduca studiul pentru a spune valoarea. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca legea ne obliga 
sa actualizam indicatorii tehnico-economici si in nici un caz diferenta dintre valoarea totala a 
investitiilor si valoarea de constructii-montaj nu inseamna doar proiectare. Tot dl primar Victor 
Dragusin spune ca toate proiectarile, pana sa permita legea incredintare directa, au fost facute prin 
licitatie publica. De asemenea dl primar Victor Dragusin spuen ca din punctul dansului de vedere ar fi 
bine sa existe o societate a municipalitatii, deoarece  exista aceasta intelegere a firmelor de proiectare 
care nu coboara preturile. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca acest cartier trebuie reabilitat, iar 
pentru asta trebuie stiuta valoarea corecta a indicatorilor tehnico-economici, fiind o obligatie legala a 
Consiliului local sa aprobe indicatorii, care nu inseamna neaparat si cheltuieli, ci nu este voie sa se 
depaseasca acel plafon. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 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 aprobarea acordarii normei de hrana pentru politistii locali din cadrul Serviciului Politia 
Locala 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 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 Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale 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 
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acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2015 pentru contribuabilii persoane fizice, 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 spatiu apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, zona bloc 715A, fost PT 2, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.     

 
 

          x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire  la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al unui teren 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 
concesionarea prin licitatie publica unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc F1, 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada Al. Ghica, zona bloc 109, 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 familia domnei 
Oancea Mihaela din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 
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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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 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 acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2014, din excedentul 
anului 2013, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca suma este destul de mare, respectiv 53 de miliarde de lei 
vechi si intreaba daca sunt banii virati din greseala catre municipiul Turnu Magurele. 

D-na Haritina Gafencu, director al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite spune ca suma 
reprezinta excedentul anului 2013. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba de unde vine aceasta suma. 
D-na Haritina Gafencu spune ca suma vine dintr-o executie bugetara a anului 2013, iar banii la 

care dl consilier Titirisca Florin face referire s-au recuperat in anul 2012. Tot d-na Haritina Gafencu 
spune ca aceasta suma vine din excedentul anului 2013 si deblocarea excedentului a fost aprobat prin 
hotarari ale Consiliului local in decursul anului 2013. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca mare parte din sumele dirijate eronat de catre finantele 
publice, la vremea respectiva, catre municipiul Turnu Magurele au fost recuperate in anul 2012. Tot dl 
primar Victor Dragusin spune ca in anul 2013 municipalitatea a inregistrat un excedent, cum probabil 
se va inregistra si in anul 2014, acestia fiind bani necheltuiti. Deasemenea dl primar Victor Dragusin 
spune ca aceasta a fost o deviza a dansului, de a intra in anul urmator cu bani, deoarece este o perioada 
usor neclara inceputul de an, iar banii din excedent nu pot fi cheltuiti pentru cheltuieli materiale, ci 
numai printr-o investitie. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta poriectul 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, 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 pentru trimestrul al IV-lea 
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 
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6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 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 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 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 
modificarea anexei la HCL nr. 341/26.11.2014 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin 
Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. Piete si Targuri Alexandria SRL in vederea 
constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata PRIMALEX PROIECT TEL, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a avut dreptate in sedinta anterioara si isi doreste in 
continuare ca aceasta societate sa nu se infiinteze. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca in 
mediul privat sunt oameni foarte capabili si pentru a veni sa lucreze in domeniul public trebuie sa vina 
pentru banii multi, iar daca se vor lua oameni slab pregatiti nu va fi bine. Tot dl consilier Titirisca 
Florin spune ca trebuie lasata piata libera, iar altfel va face rau mediului de afaceri. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de mediul privat din domeniul proiectarilor si nu 
exista nici o intentie de a distruge mediul de afaceri din municipiul Alexandria. De asemenea dl primar 
Victor Dragusin spune ca exista intradevar si riscul ca aceasta societate sa esueze, dar trebuie sa se 
incerce aceasta optiune deoarece sunt perioade importante de finantare guvernamentala dar mai ales 
finantare europeana si nu se poate astepta un an dupa proiect. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca 
actuala cladire a Primariei municipiului Alexandria este proiectata de cea mai veche firma de proiectare 
din municipiul Alexandria si nu este prevazuta cu sistem de incalzire sau acoperis bine fixat, iar Piata 
Peco a fost proiectata peste canalizara menajera magistrala a orasului, acestea fiind greseli grave, iar cu 
propria societate atunci cand un executant se impotmoleste, poate veni proiectantul sa gaseasca solutii. 
Tot dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie sa se incerce sa se faca ceva. 

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, 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 contributiei sub forma de cotizatie datorata de municipiul Alexandria prin Consiliul local al 
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municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman-
Alexandria, pentru anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce trebuie sa voteze la sfarsit de an suma de 400000 ron, 
desi s-a aprobat 200000 ron in 27.02.2014. Tot dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce se 
mentioneaza in acest proiect suma de 300000 ron. 

Dl presedinte de sedinta Florea Voicila spune ca suma de 300000 ron reprezinta intreaga suma 
pe anul 2014. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-a votat deja suma de 200000 ron si acum este o greseala. 
Dl primar Victor Dragusin spune alaturi de Consiliul judetean sunt membrii fondatori, iar AGA 

aproba un buget. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca la vremea respectiva municipalitatea a prins 
in bugetul municipalitatii suma de 200000 ron, iar acum ei fundamentandu-si cheltuielile pe un aport al 
municipiului de 300000 ron, cat se gandise-ra ei ca ar fi necesar, refacandu-si calculele si in functie de 
competitiile in liga nationala la baschet si ar avea nevoie de inca 200000 ron. De asemenea dl primar 
Victor Dragusin spune ca suma de 400000 ron, cea mentionata in acest proiect de hotarare fiind totalul, 
aport al municipiului Alexandria la clubul de baschet, suma de 300000 ron reprezentand suma pe care 
au aprobat-o in AGA. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca la vremea respectiva s-a prins in buget 
suma de 200000 ron, iar la rectificare, cum este cazul acesteia, se mai aloca inca 200000 ron, suma de 
400000 ron reprezentand suma totala. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba, daca acest club sportiv a avut cheltuieli mai mari decat si-a 
prevazut, de ce a venit in ultima de sedinta de Consiliu local pentru a li se acorda inca 200000 ron, ei 
avand executia facuta, iar campionatul fiind incheiat, pentru ce li se acorda aceasta suma la final de an. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest club sportiv a cerut pe tot parcursul anului sume de 
bani, ei acum fiind datori. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in rectificarea de buget din luna 
noiembrie s-a prins suma de 200000 ron, suma care nu putea fi dirijata catre club fara aprobarea 
Consiliului local. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca acest club sportiv a cerut si in alte 
luni sume de bani dar nu a existat la vremea respectiva posibilitatea fizica pentru acordarea lor, iar intre 
timp, reducandu-se alte cheltuieli s-a facut rost de banni pentru acordare clubului de baschet. 

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 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, 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 Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „Realizare spatiu prezentare si desfacere flori C2, 
depozit C3, magazie C4 – parter”, municipiul Alexandria, Str. Cuza Voda, nr. 31, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 vanzarii imobilului nr. 27 din strada Gheorghe Doja preluat in proprietatea statului 
in baza  Legii nr. 112/1995, catre domnul Muresan Gheorghe, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
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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 incheierii actului aditional nr. 3 la Contractul de Credit nr. Teleorman SJ-
CC/65/886/12.11.2010 cu valoarea de 21.242.076 lei contractat de S.C. APA SERV S.A. si acordarea 
unui mandat special domnului viceprimar Neacsu Ionut pentru semnarea acestuia in numele autoritatii 
locale, 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, Neacsu Alexandru, Popescu 
Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

 
                                                                      x 

x  x 
 

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

- Tabelul nominal nr. 17044/18.12.2014 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 ianuarie 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 17045/18.12.2014 a AASPS 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 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 17046/18.12.2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul 

Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2015, conform HCL nr. 
290/23.11.2014.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 17047/18.12.2014 cu persoanele – veterani si vaduve de razboi care pot 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna  ianuarie 2015 conform HCL nr. 290/23/10/2014; 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 17049/18.12.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna ianuarie 2015, conform HCL 
nr. 290/23.10.2014. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 17048/18.12.2014 al AASPS Alexandria cu personalele persecutate din 

motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 
strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna ianuarie 
2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 16945/15.12.2014 al AASPS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 

Geanta Costel Alin; 
Dl consilier Petcu Marian Dragus propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1000 euro 
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Referatul AASPS nr. 16939/15.12.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 
Dragne Rodica pentru inmormantarea fiicei sale, Dragne Eliza Ruxandra.  

D-na consilier Curea Gina Georgeta propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1000 
euro 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-nei consilier 
Curea Gina Georgeta si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul AASPS nr. 17036/17.12.2014 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Craciun 
Nicolae. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos spune ca dl Craciun Nicolae a mai primit ajutoare de urgenta 
si poate fi tratat si pe plan local. 

Dl presedinte de sedinta spune ca din moment ce a mai luat ajutoare de urgenta se va relua in 
discutie acest caz in anul urmator. 

-Punctul de vedere nr. 16556/16.12.2014 al AASPS privind situatia d-nei Covaci Simona – 
Roxana din municipiul Alexandria. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1000 euro. 
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Informarea nr. 11005/08.12.2014 a S.C. APA SERV S.A.  
Dl primar Victor Dragusin spune ca Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” a trimis o adresa 

Consiliului local, iar dansul a solicitat un punct de vedere societatii S.C. APA SERV S. A. pentru a fi 
prezentat in Consiliul local, raspuns care a fost transmis si unitatii de invatamant. 

-Punctul de vedere nr. 32909/17.12.2014 al Directiei Patrimoniu privind solicitarea nr. 
31964/09.12.2014 a doamnei Horlea Paula Rodica, administrator la S.C. ANDREEA LUIGI S.R.L. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este vorba despre amplasarea unui chioșc de lemn pe pietonal 
pentru vanzare de reviste, ziare si carti. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a dispus aparatului de specialitate sa prezinte eventuale 
solutii si intreaba reprezentantul Directiei Patrimoniu daca s-a tinut licitatia pentru spatii destinate 
chioschiurilor de ziare. 

D-na Selea Gina reprezentatn al Directiei Patrimoniu spune ca licitatia s-a tinut dar nu s-a 
prezentat nimeni. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca solicitantul se poate inscrie la licitatie si sa participe, 
informand Consiliul local ca s-a tinut o licitatie pentru inchiriere spatii pentru difuzare prese, ceea ce 
vrea si respectiva firma, locatii aprobate in Consiliul local, licitatie care nu s-a finalizat, asta insemnand 
reluarea procedurii. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca daca este vorba de difuzare presa 
sa se ia act, iar daca se merge pe ideea de alimentatie publica sa se acorde foarte mare atentie deoarece 
nu va mai exista nici un fel de control asupra solicitarilor oamenilor de afaceri. 

-Punctul  de vedere nr. 32696/16.12.2014 al Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare 
Patrimoniu, Compartiment Fond Locativ privind cererea comuna nr. 30590/24.11.2014 a doamnei 
Tomescu Cerasela si ad-lui Smardioseanu Gelu pentru un schimb de locuinte. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca cei de la ANL au sugerat informarea Consiliului local, fiind 
vorba de o procedura care nu este bine definita in legea speciala a ANL-urilor si nici in noul Cod Civil, 
prin urmare s-a recurs la informarea si solicitarea acceptului Consiliului local, cum s-a mai facut si in 
alte astfel de situatii. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere privind 
cererea comuna si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Punctul de vedere nr. 33013/17.12.2014 a Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare 
Patrimoniu, Compartiment Autorizari Taximetrie si Comert privind solicitarilor SC MARID 99 SRL de 
suplimentare cu doua curse de modificare a orelor de program. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca prin lege, municipalitatea trebuie sa avizeze, prin Consiliul 
local, acest traseu fiind vorba de un traseu din interiorul municipiului. De asemenea dl primar Victor 
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Dragusin spune ca firma respectiva are avizul din partea Consiliului judetean, dar ceea ce inseamna 
parcursul pe raza municipiului trebuie aprobat de Consiliul local. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 33014/17.12.2014 a Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare 
Patrimoniu, Compartiment Autorizari Taximetrie si Comert privind solicitarile SC CHIRITA TRANS 
SRL de suplimentare cu doua curse si de modificare a orelor de program. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca aceasta modificare afecteaza si alti transportatori. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta este problema Consiliului judetean, fiind vorba de 

transport intre localitati. 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 32203/18.12.2014 al Directiei Patrimoniu, Serviciul Valorificare 

Patrimoniu referitor la solicitarea Universitatii Valahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie 
Alexandria privind transferul unor centrale termice care se afla in patrimoniul municipiului Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca Universitatea are o pompa de caldura care nu a functionat 
bine, aceasta fiind o investitie facuta de universitate din fonduri proprii, iar acum au prins in programul 
lor de dezvoltare sa realizeze sistemul de incalzire prin centrale pe gaz. Tot dl primar Victor Dragusin 
spune ca prin lege, fiind vorba de transfer de la stat la stat, se poate face acest transfer la fel cum au fost 
date si municipiului Giurgiu. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca din ce a inteles de la 
colegii din aparatul de specialitate ca universitatea pe langa cele doua cazane dezafectate de la centrala 
din zona ANL, mai este nevoie de inca trei cazane dezafectate de la alte centrale termice de cartier. Tot 
dl primar Victor Dragusin spune ca acest punctde vedere are drept scop informarea, iar daca Consiliul 
local este de acord se va promova un proiect de hotarare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot acest punct de vedere si se 
aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca Florin fiind absent din sala de sedinta. 

-Punctul de vedere nr. 32203/18.12.2014 al Directiei Patrimoniu si Directiei Buget Finante 
Taxe si Impozite referitor la solicitarea Camerei de Comert Industrie si Agricultura Teleorman. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a cerut un punct de vedere al specialistilor din aparatul de 
specialitate si propune sa fie parcurs de catre colegii consilieri si sa dispuna daca echivaleaza o parte, 
sau in totalitate din lucrarile facute de Camera de Comert la bunul care apartine municipiului. Tot dl 
primar Victor Dragusin spune ca pentru acoperis si izolatie terasa nu s-a cerut acordul municipalitatii, 
iar colegii juristi spun ca nu e in regula sa se compenseze chiar daca au adus o imbunatatire activilui 
dat. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este vorba numai de o centrala termica a carei durata de 
viata este de 7-8 ani. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este vorba doar de centrala termica, ci si de racordul la 
gaze, instalatii si calorifere. 

Dl consilier Titirisca Flrorin spune ca este de acord pentru a fi echivalata o parte, nu in 
intregime. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este informat de catre dl arhitect sef Mittroi Mihail ca 
centralele respective incalzesc tot palierul unde se mai afla si alte institutii. 

Dl presedinte de sedinta propune sa sa se faca calculul conform procentului care revine 
primariei de catre o comisie de specialisti ai directiei Buget Finante Taxe si Impozite si Directia 
Patrimoniu. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte supune la vot aceasta propunere si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-Informarea nr. 28078/15.12.2014 a d-lui primar Victor Dragusin cu privire la dl Burcea Virgil 
care nu mai poate ocupa functia de director al societatii Termic Calor. 
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-Informarea nr. 32680/15.12.2014 a Comisiei locale de fond funciar Alexandria privind cazul 
Demetriu si altii – Viilor nr. 1-3. 

-Cererea de concediu nr. 32645/15.12.2014 a d-lui viceprimar Iotu Mihail Lucian pentru 
perioada 29.12.2014-09.01.2014. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca pe perioada concediului d-lui Iotu Mihail Lucian, sarcinile 
de serviciu ale dansului vor fi preluate de dl viceprimar Neacsu Ionut. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca la Curtea de Apel Bucuresti, in procesul 
municipalitatii cu Confederatia Asociatiilor Sindicale, avand ca obiect Casa de Cultura, municipiul a 
castigat, decizia fiind definitiva si irevocabila, dar mai sunt inca doua procese cu UGSR si Cartel Alfa. 

Dl Marian Iaciu, cetatean al municipiului Alexandria, spune ca are cateva probleme pe care vrea 
sa le prezinte d-lor consilieri. Tot dl Marian Iaciu spune ca in luna august au disparut cateva bancute 
din fata blocului dansului, afland ulterior de la ADP ca au fost demontate urmare unei solicitari ai 
locatarilor pe baza de tabel nominal. De asemenea dl Marian Iaciu spune ca pe domeniul public, in 
aproprierea blocului in care locuieste, exista o constructie ilegala, iar d-na director al ADP i-a spus ca 
nu este de competenta ADP-ului sa o demonteze, a facut ulterior o adresa d-lui administrator public cu 
privire la constructia ilegala, primind ulterior un raspuns prin care se mentiona ca s-a constatat ca este 
un spatiu incuiat, luandu-se decizia sa se desfaca lacatul pentru a se permite accesul in spatiul respectiv, 
iar de la dl primar a primit acelasi raspuns. De asemenea dl Marian Iaciu intreaba cum e posibil sa se 
construiasca ceva pe domeniul public fara aprobari si spune ca vrea sa se ia o hotarare prin care sa se 
demonteze constructia respectiva deoarece este ilegala. Tot dl Marian Iaciu spune ca este si o problema 
de legalitate deoarece i-a fost interzis accesul in ADP. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a verificat ulterior si nu asa a fost informat de catre colegii, 
dar daca are dreptate, fapta in sine este un abuz. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca este 
vorba de o disputa intre dl de fata si un alt vecin care impreuna cu alti vecini au pus cateva bancute 
impreuna cu o masuta, dar intradevar oricarei constructie ii trebuie avizele necesare, dispunand sa se 
verifice acest lucru si intradevar s-a intarziat cu raspunsul poate datorita lucrarilor de la sfarsit de an. 
Tot dl primar Victor Dragusin spune ca se va gasi o solutie sa fie toata lumea multumita si trebuie 
respectata legea, dar si decizia celorlalti vecini de a avea cele doua bancute. 

Dl Marian Iaciu spune ca doar o persoana a comandat si platit lucrarile si intreaba de ce 
celelalte bancute de la bloc au fost demontate ilegal. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu au fost demontate ilegal ci pe baza de cere impreuna cu 
tabel nominal, fiind ulterior amplasate in alta locatie. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca se va gasi 
o cale legala de catre colegii din aparatul de specialitate. 

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,           
                                Florea Voicila                                                                  Jr. Iulian Purcaru 
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                   JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 33700 din 23.12.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 22.12.2014 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 23.12.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  22.12.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 
   
                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 
 
 
 
 
 
 


