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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 23 octombrie 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 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 

septembrie 2014. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu a primit pana in prezent un raspuns la solicitarea 

dansului prin care solicita raportul Curtii de Conturi cu privire la Administratia Domeniului Public. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca va discuta despre acest aspect dupa sedinta. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot procesul-verbal al sedintei din 

30 septembrie 2014 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. 1893 din 15 octombrie 2014 si prin adresa nr. 26544 din aceeasi 

data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi;  
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 

temporar pentru doamna Iordache Paula din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru domnul Chiru Marian  din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru familia doamnei Bogdea Marcela din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 100/29.04.2013 privind acordarea de facilitati 

unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I, anul scolar 2014-2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria la 

30.09.2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 3/11.01.2011 cu privire la constituirea Comisiei 
locale de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de 

voluntariat sub autoritatea Municipiului Alexandria; 
  -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 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 strada Cuza Voda, nr. 17; 
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         -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada 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 strada Dunarii, zona bloc 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 strada Dunarii, zona bloc M2 ; 

        -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 901; 

        -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bloc 712B; 

        -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local al Municipiului Alexandria, situate in strada Bucuresti, zona bloc 701A; 

        -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual care expira in cursul anului 2014,  

pentru terenurile apartinand domeniului public si privat de interes local al Municipiului Alexandria; 
        -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului 

public de interes local al Municipiului Alexandria, pentru difuzare presa si marfuri complementare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in 
municipiul Alexandria catre S.C.TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind 

insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman. 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a 

unor imobile din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a 
unor imobile din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si 
domnul Memis Felix Martin si doamna Adir Cezarina, terenuri situate in Str. Negru Voda nr. 141A, respectiv 

Str. Bucuresti nr. 50; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local, situat la intersectia strazilor Carpati cu Alexandru Colfescu, nr. A7a; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  schimbarea destinatiei unor imobile care apartin domeniului public de 
interes local al Municipiului Alexandria, din puncte termice in imobile cu alta destinatie; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public; 

 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin negociere directa a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,  apartinand domeniului privat al municipiului 

Alexandria situat in strada Fabricii, nr. 2 A in CV 101; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 1A; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca 
locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca 

locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Imprejmuire Cimitir Sf. Adormire, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

„Imprejmuire Cimitir Sf. Alexandru, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

„Imprejmuire Cimitir Sf. Vineri, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Reabilitare capela Cimitir Sf. Alexandru, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului 

Alexandria pentru urmatoarele trei luni ;  
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 -Petitii si interpelari; 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare: 

-Proiect de  hotarare  cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  organizare si  functionare  a 

activitatii de voluntariat sub autoritatea Municipiului Alexandria; 

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

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

activitatii de voluntariat la nivelul Municipiului Alexandria; 

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

„Reabilitare termica sediu Primarie Alexandria, judetul Teleorman”; 

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

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei–Contract de asociere la HCL nr. 

67/31.03.2011 privind asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Scolar Alexandria pentru 

sustinerea activitatilor sportive de performanta la nivelul municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 302 din 30 octombrie 2013 cu 

privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului 

Alexandria in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Scolar  Alexandria; 

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

local al municipiului Alexandria in AGA la S.C. APA SERV S.A., pentru a vota cu privire la 

aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca la petitii si interpelari va avea o interpelare cu privire la 

un serviciu din subordinea primariei. 

 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 prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru 

doamna Iordache Paula 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 domnul Chiru Marian  din 

municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 

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

unanimitate de voturi. 

 

             

   x 

    x                 x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
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privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei 

Bogdea Marcela 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 
modificarea HCL nr. 100/29.04.2013 privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul 

public local de calatori 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 aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din 

municipiul Alexandria, aferente semestrului I, anul scolar 2014-2015, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl consilier Neacsu Alexandru spune ca propune, cum a mai propus pentru bursele elevilor, 

majorarea cuantumului burselor de performanta cu un procent de 30%. 

Dl presedinte de sedinta intreaba daca propune un amendament, si daca da, sa fie mai explicit. 

Dl consilier Neacsu Alexandru propune o majorare de la 100 de lei la 130 de lei si de la 70 de 

lei la 100 de lei , o majorare cu 30 de lei pentru burse. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca la nivelul municipiilor de talia municipiului 
Alexandria, referindu-se la puterea economica, municipiul Alexandria acorda cele mai mari burse 

pentru elevi. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca daca va fi aprobat acest amendament, va 

fi nevoie ca in urmatoarea rectificare bugetara sa se taie sume de bani din alte parti. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca daca va fi aprobata aceasta marire, va scadea 

numarul elevilor care vor beneficia de bursa de performanta. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca are dreptate si d-na consilier Curea Gina Georgeta, 

insemnand ca in cazul in care nu vor avea de unde taia sume de bani in rectificarea bugetara, se vor 

reduce numarul de burse alocate elevilor. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 

Neacsu Alexandru si este respins cu 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca 

Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), 11 voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Ionut, Iotu Mihail Lucian, Cobarlie Silvia, Ghicica Maria, Curea 

Gina Georgeta, Petcu Marian Dragos, Mocanu Daniel Marian, Abalaru Ion, Doncea Bogdan Alin, 

Streinu Marius, Talpiga Stelica) si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Brosteanu Mioara Andreea si Florea 

Voicila). 
Dl consilier Talpiga Stelica spune ca ar fi trebuir, conform Regulamentului Consiliului local, ca 

acest amendament sa se fi  discutat in sedinta pe comisii. 

Dl consilier Neacsu Alexandru spune ca dl consilier Florea Voicila, presedintele comisiei din 

care fac parte a fost absent la sedinta pe comisii. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare si il supune la 

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

Dl consilier Florea Voicila spune ca la sedinta pe comisii a fost prezent secretarul comisiei care 

putea sa consemneze amendamentul respectiv. 

 

                                                                      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 local al municipiului Alexandria la 30.09.2014, 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 

 

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

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

privire  la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare si 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 

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 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la la modificarea HCL nr. 3/11.01.2011 cu privire la constituirea Comisiei locale de ordine publica la 

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

Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc F6, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

 

x 

x  x 

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

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

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

Municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, nr. 17, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

 

x 

x  x 

 

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

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

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

Municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona Confort, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                                                                                                                                                  

x 

x  x 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al Municipiului 

Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc L 29, sc. C, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al 

Municipiului Alexandria, situate in strada Dunarii, zona bloc M2, 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 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

Municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 901, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

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

Municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bloc 712B, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

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

 

 
 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

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

Municipiului Alexandria, situate in strada Bucuresti, zona bloc 701A, 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 prelungirea termenului contractual care expira in cursul anului 2014,  pentru terenurile apartinand 

domeniului public si privat de interes local al 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. 
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                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al 

Municipiului Alexandria, pentru difuzare presa si marfuri complementare, 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 modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Alexandria catre 

S.C.TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 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 modificarea si completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 

 

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

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

privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile din municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
Dl consilier Titirisca Florin spune ca daca scopul acestui proiect este de a obtine o mai buna 

valorificare a acestor bunuri, acestea puteau fi inchiriate sau concesionate si daca apartineau 

domeniului public. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca aceasta nu este o buna valorificare, ci o 

instrainare a lor. 
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D-na Dumitrescu Cornelia, director al Directiei Patrimoniu, spune ca nu pot fi concesionate 

daca apartin domeniului public. 

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 

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

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

privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor imobile 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 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 

 

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 schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si domnul Memis Felix Martin si 

doamna Adir Cezarina, terenuri situate in Str. Negru Voda nr. 141A, respectiv Str. Bucuresti nr. 50, 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 

 

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 cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului privat de interes local, situat la 

intersectia strazilor Carpati cu Alexandru Colfescu, nr. A7a, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

 

                                                                    x 

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

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

privire la schimbarea destinatiei unor imobile care apartin domeniului public de interes local al Municipiului 

Alexandria, din puncte termice in imobile cu alta destinatie, 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, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si 

Stancu Iuliana). 

 
 

                                                                    x 
x  x 

 

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

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

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

municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public, 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 
 

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 concesionarea prin negociere directa a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria,  apartinand domeniului privat al municipiului Alexandria situat in strada Fabricii, nr. 2 

A in CV 101, 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 dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 1A, 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). 
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                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul 

Alexandria in anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a observat pe lista doua persoane cu acelasi nume. 

Dl presedinte de sedinta roaga pe d-na Nina Costache din cadrul Compartimentului Fond 
Locativ sa explice aceasta situatie. 

D-na Nina Costache spune ca va verifica aceasta problema. 
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 

 

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 listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat 

al municipiului Alexandria in anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a vazut pe lista persoane care au in proprietate mai multe 

hectare de teren, iar acest aspect ar putea fi o problema. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca 

persoanele respective fac parte dintre primele cinci de pe lista de prioritati. 
Dl presedinte de sedinta spune ca ar putea fi o coincidenta de nume. De asemenea dl presedinte 

de sedinta spune ca au fost aprobate criteriile de atribuire de catre Consiliul local, iar comisia care 

atribuie locuinte ia in considerare criteriile respective. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca persoanele respective au prezentat adeverinte prin care 

dovedesc ca acele terenuri nu produc venit. 

Dl presedinte de sedinta intreaba care este legatura intre adeverintele de venit si terenurile 

respective. 

 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). 

 Dl primar Victor Dragusin roaga dl consilier Titirisca Florin sa spuna cine sunt persoanele 

respective,  deoarece trebuiesc verificate daca au declarat fals. Tot dl primar Victor Dragusin roaga 

aparatul de specialitate sa verifice primele cinci persoane de pe lista. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca este vorba despre d-na Capra Carmen Daniela. 
 Dl primar Victor Dragusin roaga aparatul de specialitate sa verifice aceasta problema si daca d-

na Capra Carmen Daniela a declarat fals, sa anunte parchetul. De asemenea dl primar Victor Dragusin 

spune ca venitul este un criteriu de departajare, iar faptul ca are pamant nu reprezinta un criteriu, dar 

faptul ca are pamant inseamna ca poate produce bani. 

 

 

x 

x  x 



12 

 

 

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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Imprejmuire Cimitir Sf. Adormire, 

municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca suma pentru urmatoarele 4 proiecte este de 250.000 euro si 

este o suma foarte mare pentru o imprejmuire cu gard. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de imprejmuirea a catorva hectare de teren, mai 

exact pentru cimitirul Sf. Alexandru este vorba de sapte hectare de teren. De asemenea dl primar Victor 
Dragusin spune ca este vorba de imprejmuire cu gard ornamental, cu o anumita structura si consistenta 

si nu cu gard de sarma. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca si cimitirul Sf. Adormire are 
aproximativ patru hectare de teren ca suprafata. 

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

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

 

 

 

                                                                    x 

x  x 

 

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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Imprejmuire Cimitir Sf. Alexandru, 

municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
 

                                                                    x 

x  x 

 

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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Imprejmuire Cimitir Sf. Vineri, 

municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

 

 

                                                                    x 

x  x 

 
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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare capela Cimitir Sf. 

Alexandru, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele 

trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta roaga pe d-nii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea presedintelui 

de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni. 
Dl consilier Doncea Bogdan Alin propune pentru presedinte de sedinta a Consiliului local 

pentru urmatoarele trei luni pe dl consilier Mocanu Daniel Marian. 
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Doncea Bogdan Alin, ca dl consilier Mocanu Daniel Marian sa fie presedinte de sedinta a Consiliului 

local pentru urmatoarele trei luni si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat la nivelul 

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

Dl consilier Titirisca Florin spune ca va vota impotriva deoarece considera ca s-a ridicat la nivel 

inalt delatiunea. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca sunt pusi oamenii sa spuna Politiei Locale ce 

se intampla si intreaba de ce mai este platita Politia Locala. De asemenea dl consilier Titirisca Florin 
spune ca sunt cateva lucruri bune in acest proiect. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca ar fi vrut ca 

cetatenii municipiului Alexandria sa discute despre acest proiect. De asemenea dl consilier Titirisca 

Florin spune ca nu va vota acest proiect deoarece s-a ridicat la nivel inalt delatiunea. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca in cadrul programului de voluntariat trebuie sa se 

presteze munca voluntara fara a primi ceva in schimb, ori in proiect scrie ca se vor primi mese. Tot d-

na consilier Stancu Iuliana spune ca in proiect se regasesc criterii de selectie, dar ar trebui sa fie 

acceptata toata lumea. De asemenea d-na consilier Stancu Iuliana spune ca sunt si lucruri bune in 

proiect, dar nu este de acord cu faptul ca se platesc mese. 

D-na Chesnoiu Postumia, Sef Servicul J.A.T.R.U, initiatorul proiectului, spune ca proiectul a 

fost mediatizat in presa locala si s-a facut dezbatere publica. Tot d-na Chesnoiu Postumia spune ca nu 

este vina primariei ca cetatenii au ales sa nu participe la dezbaterea publica a acestui proiect de 

hotarare, dar s-a incercat sa se aduca la cunostinta cetatenilor proiectul respectiv. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca nu este normal sa se ofere mese pentru voluntari si nu 

este corect sa existe criterii de selectie. 

Dl presedinte de sedinta o roaga pe d-na consilier Stancu Iuliana sa precizeze unde in 
regulament se face referire la oferirea de mese pentru voluntari. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca a subliniat aceste aspecte in proiectul din mapa pe care a 

avut-o in cadrul sedintei pe comisii. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca la art. 7 din Regulament se regasesc aceste aspecte. 

D-na Chesnoiu Postumia citeste art. 7 si spune ca nu se regasesc aspectele respective. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca la art. 6.2 este mentionata obligatia autoritatii de a suporta 

cheltuielile pentru hrana. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca in conditiile in care cineva presteaza o munca de dimineata 

pana seara, este normal sa i se asigure hrana. 

D-na consilier Ghicica Maria spune ca nu a venit fortata la dezbaterea publica, ci din placere si 

participa la actiuni de voluntariat. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca a participat la actiuni de voluntariat cu scolile si 

liceele, cum ar fi plantatul de pomi si le-au fost oferite elevilor materiale de protectie a muncii si de 

asemenea cate un sandwish. Tot d-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca oferirea de hrana este in 

cadru legal. 

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 

 

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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare termica sediu 

Primarie Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba cum s-a hotarat sa se reabiliteze termic primaria in 

detrimentul cetatenilor municipiului Alexandria. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca Primaria 

municipiului Alexandria arata destul de bine, si chiar daca ar fi trebuit si primaria reabilitata, ar fi 

trebuit facuta la final, dupa reabilitarea blocurilor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca primaria intra intr-un program de finantare externa. Tot dl 
priar Victor Dragusin spune ca s-a mai discutat pe aceasta tema de cel putin cinci ori in sedintele 

Consiliului local si intreaba daca este corect fata de cetatenii care au luat credite pentru izolare a 

locuintelor individuale, iar acum sa se aloce tot bugetul local pentru urmatorii doi-trei ani pentru 

izolarea locuintelor ramase neizolate. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca primaria este 

prima institutie a orasului si se va reabilita pe bani europeni si in nici un caz nu vor fi acordati bani 

pentru reabilitare din bugetul local. 

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 

 
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 modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si 

reparare strazi in anul 2014 in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este de acord cu dl primar Victor Dragusin, ca nu este o 

primarie bogata, dar s-ar fi putut realiza reabilitarea blocurilor cu un sprijin din partea cetatenilor de 
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10%  si de asemenea se puteau obtine fonduri europene pentru reabilitarea blocurilor. Tot dl consilier 

Titirisca Florin spune ca propune pentru sa se prinda si aceste cheltuieli in bugetul pentru anul viitor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca va vorbi despre acest subiect pana se va face inteles, iar dl 

consilier Titirisca Florin nu a fost consilier in mandatul trecut. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca 

exista aceasta hotarare de Consiliu local, pentru cetatenii care doresc sa isi izoleze locuinta din fonduri 

proprii, acestia beneficiaza de scutirea de impozit doar pe cladire, atatia ani cat isi acoera investitia 

facuta. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca la fondurile europene nu se discuta doar de 

izolare termica a cladirilor, ci de reabilitare terasa, retea electrica, subsol, retea de apa si canal, iar 

proiectul pentru reabilitare s-ar ridica la suma de un miliard de lei. 
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 
Laurenti, Titirisca Florin, Neacsu Alexadru, 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 modificarea Anexei–Contract de asociere la HCL nr. 67/31.03.2011 privind asocierea 

Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Scolar Alexandria pentru sustinerea activitatilor sportive de 

performanta la nivelul 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 

 

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 la HCL nr. 302 din 30 octombrie 2013 cu privire la desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale 

unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune  ca deoarece proiectul de hotarare priveste desemnarea de 

persoane se va proceda la vot secret. Tot dl presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa faca 

propuneri pentru comisia de numarare a voturilor. 

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

Petcu Marian Dragos, Talpiga Stelica si Cobarlie Silvia. 
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a 

voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa 

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

D-na consilier Cobarlie Silvia, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca in urma 

votului secret, pentru Scoala gimnaziala nr. 7, d-na Dobre Anisoara a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 

voturi „impotriva”, dl Putineanu Mugurel Marius a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” si 

dl Potbaniceanu Marian Liviu a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”. Tot d-na presedinte 

de comisie spune ca pentru Liceul teoretic „Constantin Noica” dl Potbaniceanu Bogdan a obtinut 13 
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voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”, d-na Matei Ana Maria a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva” si dl Vladu Stefan Alin a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 voturi  „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi „pentru” si 6 

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 desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliul de 

Administratie al Clubului Sportiv Scolar  Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare priveste desemnarea de 

persoane, se va proceda la vot secret. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa 

faca propuneri pentru comisia de numarare a voturilor. 

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

Petcu Marian Dragos, Talpiga Stelica si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a 

voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. De asemenea dl presedinte de sedinta roaga secretariatul 

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

D-na Cobarlie Silvia spune ca in urma votului secret, dl Pisica Gheorghe a obtinut 13 voturi 

„pentru” si 6 voturi „impotriva”, iar dl Cristescu Ionel Danut a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi „pentru” si 6 

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 acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria 

in AGA la S.C. APA SERV S.A., pentru a vota cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri 

si cheltuieli 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu 

Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

 
 

 

 

  

                                                                    x 

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

- Tabelul nominal nr. 12757 din 17.10.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna noiembrie 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. 12758 din 17.10.2014 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 noiembrie 

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. 12759 din 17.10.2014 al AASPS cu persoanele – veterani si vaduve de 
razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 2014 conform HCL nr. 

100/29.04.2013; 

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

 - Tabelul nominal nr. 12762/17.10.2014 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 noimebrie 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. 12761 din 17.10.2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 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. 12760 din 17.10.2014 al 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 noiembrie 2014; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Adresa nr. 12250 din 09.10.2014 a AASPS cu tabelele nominale emise de conducerea Liceului 

Tehnologic nr.1 Alexandria, cuprinzand elevii care solicita transport gratuit pe mijloacele de transport 

public de calatori al SC Trasnloc Prest Alexandria pentru anul scolar 2014-2015 , pentru analiza si 

aprobare; 

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

 -Punctul de vedere nr. 27163/20.10.2014 al Directiei Patrimoniu, privind cererea comuna 

nr.24384/03.10.2014 a domnului Nedelcuta Apope Stefan, chirias al unitatii locavite (tip ANL) nr.04 

situata in blocul S1, sc. A, str. Dunarii, municipiul Alexandria si a domnului Calin George Madalin, 

chirias al unitatii locative nr.2, situata in blocul S1, sc. A, str. Dunarii, municipiul Alexanrai. 

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

 -Punctul de vedere nr. 27164/20.10.2014 al Directiei Patrimoniu, privind cererea nr. 

26518/15/10.2014 a domnului Dan Petre, chirias al locuintei sociale nr.1 situata in blocul B10,sc.B, str. 

1 Mai, nr. 107, municipiul Alexandria. 

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

 -Referatul nr. 12867/21.10.2014 al AASPS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 
Cristoiu Marin. 

 Dl presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 1000 de lei. 

 Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot acordarea sumei de 1000 de 

lei si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Referatul nr. 12868/21.10.2014 al AASPS privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 

Potcovaru Simona Madalina. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 de lei. 
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 Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Referatul nr. 12895/22.10.2014 al AASPS privind solicitarea d-lui Tecsan Flavius Andrei 

pentru scolarizare gratuita la Universitatea Biotera din Bucuresti-Filiala Alexandria. 

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

 -Referatul nr. 12880/21.10.2014 al AASPS privind solicitarea pentru scolarizare gratuita la 

Universitatea Valahia Targoviste – Filiala Alexandria. 

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

 -Referatul nr. 12878/21.10.2014 al AASPS privind solicitarile pentru scolarizare gratuita 
(masterat) la Universitatea Valahia Targoviste – Filiala Alexandria. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot referatul si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl Craciun Florea spune ca a avut un spatiu comercial intre magazinul Crinul si Hotel Parc din 

1991, care era existenta dansului de zi cu zi. Tot dl Craciun Florea spune ca nu isi da seama ce s-a 

intamplat. De asemenea dl Craciun Florea spune ca nu cere sprijin, cere decat dreptate si a fost mereu 

aproape de primarie, nu a suparat si nu a deranjat pe nimeni. 

 Dl presedinte de sedinta il roaga pe dl Craciun Florea sa fie mai explicit cu privire la ceea ce 

doreste. 

 Dl Craciun Florea spune ca vrea un spatiu pentru magazin. Tot dl Craciun Florea spune ca a 

facut mai multe solicitari pentru un spatiu si i s-a spus ca nu se poate. Dl Craciun Florea roaga pe d-nii 

consilieri sa ia act si sa il ajute. 

 Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl Craciun Florea daca a gasit un spatiu pe care vrea sa il 

inchirieze. 

 Dl Craciun Florea spune ca a gasit un spatiu. 

 Dl presedinte de sedinta ii spune d-lui Craciun Florea sa faca o solicitare la primarie si se va 

urma procedura legala. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca vrea sa faca o interpelare, care tine de Directia de Evidenta 
a Persoanelor si numirea la data de 15.09.2014 a d-nei Popescu Daniela ca director executiv. Tot dl 

consilier Titirisca Florin atrage atentia ca s-ar putea sa fie un caz mai deosebit. De asemenea dl 

consilier Titirisca Florin spune ca la data de 15.09.2014 d-na Popescu Daniela a fost numita printr-o 

dispozitie a d-lui primar Victor Dragusin si avizata pentru legalitate de dl secretar al municipiului, dl 

Iulian Purcaru. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca nu au fost respectate prevederile 

Regulamentului de Organizare si Functionare al directiei respective si postul nu a fost scos la concurs, 

d-na Popescu Daniela fiind detasata de la Institutia Prefectului – Judetul Teleorman pe functia de 

conducere a Primariei municipiului Alexandria, dupa ce la data de 01.08.2014 ANFP nu avizase 

aceasta detasare. Dl consilier Titirisca Florin intreaba cum s-a obtinut avizul ANFP la data de 

15.09.2014. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca i se pare o numire in afara legii, pe care 

a vrut sa o prezinte in sedinta Consiliului local si astepta sa ii spuna cineva un alt punct de vedere cu 

care poate fi sau nu de acord. Tot dl consilier Titirisca Florin intreaba pe dl secretar al municipiului 

Alexandria, dl Iulian Purcaru daca are vre-o obiectie la ceea ce a spus, deoarece este si avizul dansului. 

 Dl secretar Iulian Purcaru intreaba daca poate da un raspuns in scris dupa sedinta. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu, doar a facut o interpelare publica la care trebuie sa i se 
raspunda.  

 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu a inteles ce contesta dl consilier Titirisca Florin. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca numirea d-nei Popescu Daniela nu se face prin dispozitia 

primarului, iar pentru detasare s-a primit un aviz negativ. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca d-na Popescu Daniela este detasata prin transfer, temporar. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca exista aviz ANFP. De asemenea dl primar Victor Dragusin 

spune ca cine ii furnizeaza informatii nu ii le furnizeaza pe toate, ca exista toate documentele si este 

absolut legal. 
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 Dl consilier Titirisca florin spune ca a facut o interpelare prin care a vrut sa spuna un punct de 

vedere. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca numirea d-nei Popescu Daniela este legala, ca exista aviz 

ANFP. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca postul va fi scos la concurs. De asemenea dl primar 

Victor Dragusin spune ca daca dl consilier Titirisca Florin are dubii privind transparenta, toate 

concursurile sunt inregistrate video si i se pot pune la dispozitie inregistrarile, iar daca are dubii cu 

privire la vre-un concurs, exista institutia Parchetului la care poate apela. 

 Dl primar Victor Dragusin anunta ca la faza de fond la Tribunalul Teleorman s-a judecat 

plangerea facuta de Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania, alta structura decat cea a 
Asociatiilor Sindicatelor, avand ca obiect includerea edificiului Casa de Cultura in patrimoniul public 

al municipiului, astazi s-a pronuntat instanta si s-a castigat procesul. 
 De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca s-a mai castigat un proces intre Municipiul 

Alexandria si Consiliul local Nanov, intre care exista doua procese, unul legat de sediul social al 

societatii Koyo Romania S.A. si unul legat de delimitarea administrativa a teritoriului. Tot dl primar 

Victor Dragusin spune ca sentinta Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si sediul social al societatii 

Koya Romania S.A. este pe teritoriul municipiului Alexandria, ceea ce inseamna o mare victorie. De 

asemenea dl primar Victor Dragusin ii felicita pe colegii juristi. 

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. 27914 din 27.10.2014 
 

 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 23.10.2014 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 27.10.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  23.10.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 
 

 

 


