JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 24 august 2018, orele 13,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 17 (saptesprezece) din totalul de 21 (doua zeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind
absenti d-nii consilieri Din Nelu, Epure Haralambie, Brosteanu Andreea Mioara si Nadrag Gigi
Gabriel.
Dl. presedinte de sedinta Gica Anghel 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. Purcaru Iulian, ca au fost invitati si se
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic,
reprezentanti mass-media.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei din 30 iulie
2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii
consilieri Titirisca Florin Nicusor si Grigore Nicusor).
In continuare, dl. presedinte de sedinta, dl Gica Anghel, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1592 din 13 august 2018 si prin adresa nr. 17691 din aceeasi data,
a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2018;
-Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu
personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al
municipiului Alexandria pe anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale pe raza municipiului
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la retragerea Municipiului Alexandria din Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara „ALEXANDRIA”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate si a achizitionarii in sistem
leasing operational a 3 autobuze si 2 microbuze;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes
local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 60 din blocul B7, str. 1 Mai, nr. 107 si
schimbarea destinatiei acesteia din „locuinta din fondul locativ de stat” in „locuinta sociala”;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a obiectivului de investitii „Amenajare
peisagistica Parc Padurea Vedea” apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 1 – Lista la HCL nr.
77/28.03.2018 privind darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat de
interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia
Domeniului Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al
municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni;
-Petitii si interpelari;
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Dl primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de
hotarare :
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate si a achizitionarii in sistem
leasing operational a 3 autobuze si 2 microbuze;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
-Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Targului auto saptamanal in municipiul Alexandria
si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 226/30.07.2018 privind
aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv
Municipal Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr.
194/27.06.2018 cu privire la modificarea HCL nr. 109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei,
Statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei
de Asistenta Sociala Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului
Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din
municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului
Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar
din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019;
-Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri care apartin domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui imobil apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica, nr. 107 P, cu nr.
cadastral 25596;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de catre Serviciul Comunitar de
Transport Public Local de Persoane Alexandria a 3 autobuze second hand;
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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii
consilieri Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Titirisca Florin
Nicusor, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
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
redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati
administrativ-teritoriale in bugetul local al municipiului Alexandria pe anul 2018, 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 aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate si curse regulate speciale pe raza 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 retragerea Municipiului Alexandria din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
„ALEXANDRIA”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuia sa ia cuvandtul de la precedentul proiect
de hotarare. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca prin proiectul precedent se face transport
local, un proiect corect si bun, dar intreaba daca va mai ramane societatea SC TRANSLOC PREST
SRL si care este planul pentru aceasta societatea, deoarece aceasta societate primea sume importante de
la municipalitate.
Dl primar Victor Dragusin spune ca necesitatea retragerii din ADI Alexandria si infiintarea unui
serviciu de transport public doar pe raza municipalitatii este inclusa in prevederile de finantare pentru
axa de finantare prin POR Axa 4.1, care este valabil doar pentru municipiile resedinta de judet. Tot dl
primar spune ca prin aceasta conditie a trebuit sa se infiinteze serviciul de transport public in comun. Dl
primar spune ca in luna octombrie se va semna contractul de delegare directa a activitatii de transport
public, adica la un an de la data publicarii anuntului in Jurnalul Uniunii Europene. De asemenea dl
primar Victor Dragusin spune ca TRANSLOC va ramane ca o societate infiintata de Consiliul local, ca
un operator de transport care va trebui sa isi regandeasca activitatea. Tot dl primar Victor Dragusin
spune ca Municipiul Alexandria este proprietarul unor mijloace de transport aflate in exploatarea si
administrarea Transloc-ului si propune retragerea celor doua autobuze si microbuze scolare si se va
incerca achizitionarea unor doua autobuze electrice second-hand, achizitie care se va realiza conform
unor acte normative interne la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca il interesa doar activitatea comerciala a serviciului
public de transport si nu de sustinerea Transloc-ului in orice conditii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca Transloc-ul nu va fi sustinut in orice conditie, dar aceasta
va fi o discutie tehnica la momentul oportun.
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

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 la
trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unitatii
locative nr. 60 din blocul B7, str. 1 Mai, nr. 107 si schimbarea destinatiei acesteia din „locuinta din fondul
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locativ de stat” in „locuinta sociala”, 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 darea in
administrare a obiectivului de investitii „Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea” apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local
Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru
ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si
se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la modificarea si completarea anexei nr. 1 – Lista la HCL nr. 77/28.03.2018 privind darea in
administrare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului
Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la 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 seditna roaga sa se faca propuneri.
Dl consilier Voicila Florea propune pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni pe
dl consilier Petcu Marian Dragos.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Voicila Florea 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
infiintarea Targului auto saptamanal in municipiul Alexandria si aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare, 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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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. 226/30.07.2018 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea
sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal 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 si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 194/27.06.2018 cu privire la modificarea HCL nr.
109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii, numarului de personal si
Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Asistenta Sociala 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 desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de
Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul
scolar 2018-2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie
luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie domnii consilier Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
17 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 11 de voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru spune ca s-a solicitat de fiecare data sa se prezinte si
cv-uri ale persoanelor desemnate.
Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt doua modificari, iar restul sunt persoane desemnate
mai demult si s-au prezentat la vremea respectiva.
Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru spuen ca nu poate cv-urile au fost imbunatatite si
precizeaza ca nu isi aduce aminte daca le-a vazut anul trecut.
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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
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Comisiile pentru evaluarea
si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul
scolar 2018-2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie
luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie domnii consilier Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in acest caz este vorba de functionari din cadrul aparatului
de specialitate, care sunt in timpul programului si pot fi chemati la sedinta.
Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru spune ca doreste sa vada cv-urile persoanelor
desemnate.
Dl primar Victor Dragusin roaga colegii din aparatul de specialitate sa pregateasca cv-urile
tuturor reprezentantilor desemnati, pentru a putea fi puse la dispozitia colegilor consilieri dupa sedinta
festiva.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
17 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 11 de voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la alipirea unor terenuri care apartin domeniului 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.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
vanzarea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica, nr. 107 P, cu nr. cadastral 25596, in vederea demolarii
acestora, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta,
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de
voturi.
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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, in vederea parcarii autoturismelor, 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 achizitionarii de catre Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane
Alexandria a 3 autobuze second hand 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, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 9054 din 20.08.2018 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2018, conform HCL nr.
97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 9053/20.08.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si
accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit
urban, pe luna septembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 9056 din 20.08.2018 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul
DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate
beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 9055/20.08.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2018, conform HCL nr.
97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 9058 din 20.08.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii
pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna
septembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 9057 din 20.08.2018 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din
motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in
strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna septembrie
2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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-Punctul de vedere nr. 17832/22.08.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 10937/2001, zona bloc 1608, poz 27, de la dl Coman Petre la dl
Coman Marian;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 17789/21.08.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 6909/2011, zona bloc 820, poz 5, de la dl Stancu Ciprian la dl Nica
Daniel;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 18015/21.08.2018 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr.
17806/14.08.2018 a domnului Grigore Liviu Valentin, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 8 situata
in blocul P5, str. Sos Tr Magurele, nr. 1A, mun Alexandria si a domnului Rusu Coman Dragos, chirias
al unitatii locative nr 5, situata in str Sos Tr Magurele, nr 1 A, municipiul Alexandria;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 17979/21.08.2018 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr.
17481/09.08.2018 a domnului Virici Cornel, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 4 situata in blocul
S2, str. Dunarii, mun Alexandria si a doamnei Teodorescu Nicoleta, chirias al unitatii locative nr 18, bl
S2, sc B, situata in str Dunarii, municipiul Alexandria;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Petitia d-lui Stefanescu Vasile, inregistrata la nr. 17985/21.08.2018;
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se revine asupra discutiei si considera ca petentul
in principiu are dreptate, deoarece a fost la dansul in casa si nu se poate sta sau odihni in locuinta
respectiva. Dl consilier considera ca activitatea de transport desfasurata langa casa petentului este
inadecvata. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca omul este indreptatit sa ceara o rezolvare in
speta dansului.
Dl primar Victor Dragusin spune ca s-a discutat in mai multe sedinte, inclusiv in mandatul
trecut si precizeaza ca liceenta pentru autogara o poate retrage doar ARR. Dl primar Victor Dragusin
precizeaza ca petentului i s-a comunicat si in scris aceste aspecte, respectiv nu Primaria municipiului
Alexandria este competenta pentru retragerea autorizatiei de functionare.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca o posibila solutie a petentului ar fi sa actioneze in
instanta situatia prezentata.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este posibil ca instanta sa reprezinte o solutie.
Dl presedinte se sedinta spune ca s-a luat act de petitia prezentata.
Dl primar Victor Dragusin spune ca doreste sa se voteze propunerile de cetateni de onoare,
pentru a fi timp de pregatire a documentelor pentru sedinta festiva. Dl primar Victor Dragusin spune ca
doreste sa propuna decernarea titlului de cetatean de onoare d-lui doctor Obadan Florian si prezinta
motivele pentru care a facut aceasta propunere.
Dl consilier Voicila Florea doreste sa propuna pentru decernarea titlului de cetatean de onoare si
pentru d-na doctor Iacob Didina si prezinta motivele pentru propunere.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerile facute si se aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Anghel Gica

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 18368 din 27.08.2018
VIZAT
SECRETAR,
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 24.08.2018

Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat astazi 27.08.2018, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 24.08.2018, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Ene Paulica
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sedinta

