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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 24 noiembrie 2017, 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 21 (douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 
local.  

 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 

gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 

reprezentanti mass-media. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 25 

octombrie 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 De asemenea, dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al 

sedintei din 30 octombrie 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2859 din 16 noiembrie 2017 si prin adresa nr. 30971 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 

2017; 

 -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 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru unitati de cult religios din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2017-2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului 

sarbatorilor de iarna pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobara Regulamentului de functionare a sistemului de 

parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 

privind  aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din 

municipiul Alexandria; 



2 

 

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

investitii „Iluminatul arhitectural” in municipiul Alexandria; 

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

de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefen cel Mare” in 

Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 15; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala 

Stefan cel Mare”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Reabilitare si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6” in Municipiul Alexandria, 

strada 1 Mai nr. 107; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe 

care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Clubul Sportiv Scolar Alexandria, 

a unui bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Scolii 

Gimnaziale nr.6, situat in strada 1 Mai, nr. 107; 

 - Proiect de hotarare cu privire la inchiriere prin licitatie publica a unor copertine apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 

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

anului 2018, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si terenurilor inchiriate, apartinand 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 

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

anului 2018, pentru terenurile inchiriate pe care sunt construite garaje si copertine; 

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

municipiului Alexandria  pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari;  

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

htoarari: 

 - Proiect de hotarare cu privire la suspendarea taxei pentru locurile de parcare de pe raza 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 271/28.09.2017 privind darea in folosinta 

gratuita pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in str. Carpati, nr. 21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

“REABILITARE LOCUINTA P+1E” municipiul Alexandria, str. MUNCITORI, nr. 13; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE 

COMPLEX CAZARE, ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep” municipiul 

Alexandria, DN 6 (E 70), T5, P25, 26, nr. cad. 24393, nr. cf. 24393; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 la HCL.nr.200/28.12.2016 privind 

aprobarea  Planului  de ocupare a  functiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Alexandria si al Directiei Generale  de  Asistenta Sociala Alexandria pe  anul 2017; 



3 

 

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

local in Adunarea Generala la SC APA SERV SA pentru aprobarea achizitionarii de servicii juridice 

prin intermediul unei firme de avocatura  specializata. 

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

a unui teren din municipiul Alexandria; 

 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 2017, 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin 

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

   

                                                                      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 2017, 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 alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru unitati de cult 

religios 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 

privire  la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2017-2018, 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.    

  

                                                                       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 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului sarbatorilor de iarna 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 

 
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 
aprobara Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in 

municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii 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 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar 

de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, 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 HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 privind  aprobarea taxelor si 

tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice 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 
aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Iluminatul arhitectural” 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 
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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 

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Modernizare spatii 

agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefen cel Mare” in Municipiul Alexandria, strada Carpati 

nr. 15, 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 asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Modernizare 

spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, 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 de investitii „Reabilitare si 

modernizarea localului Scolii gimnaziale nr.6” in Municipiul Alexandria, strada 1 Mai nr. 107;, 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 asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea si 

modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr.6”, 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 asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii 

„Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, 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 

modificarea si completarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe care le va elabora S.C. PRIMALEX 

PROIECT TEL 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, 
Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia).   
                                                                      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 constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

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

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

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

din 3 membrii. Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii 

consilieri Ilie Sorin Gabriel, Epure Haralambie si Grigore Nicusor. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba 

cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele 
de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Grigore Nicusor, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul 

de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.     

   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 catre Clubul Sportiv Scolar Alexandria, a unui bun apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Scolii Gimnaziale nr.6, situat in strada 1 Mai, nr. 

107, 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 inchiriere prin licitatie publica a unor copertine apartinand domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor, dupa care se trece la intrebari, 
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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 termenului contractual, care expira in cursul anului 2018, pentru spatiile cu alta destinatie 
decat aceea de locuinte si terenurilor inchiriate, apartinand domeniului public sau 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 

 

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 2018, pentru terenurile 

inchiriate pe care sunt construite garaje si copertine, 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 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 sa se faca propuneri. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei 

luni pe dl consilier Ilie Sorin Gabriel. 

 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. 

 

                                                                      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 suspendarea taxei pentru locurile de parcare de 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 
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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 HCL nr. 271/28.09.2017 privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imobil 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, nr. 21, 

catre Casa Corpului Didactic 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 Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) “REABILITARE LOCUINTA P+1E” 

municipiul Alexandria, str. MUNCITORI, nr. 13, 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 Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “CONSTRUIRE COMPLEX CAZARE, 

ALIMENTATIE PUBLICA SI DE AGREMENT P+1E+2Ep” municipiul Alexandria, DN 6 (E 70), T5, 

P25, 26, nr. cad. 24393, nr. cf. 24393, 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 anexei nr.1 la HCL.nr.200/28.12.2016 privind aprobarea  Planului  de ocupare a  functiilor 

publice din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si al Directiei 

Generale  de  Asistenta Sociala Alexandria pe  anul 2017, 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 acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local in Adunarea Generala la SC 

APA SERV SA pentru aprobarea achizitionarii de servicii juridice prin intermediul unei firme de 

avocatura  specializata, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

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

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

din 3 membrii. Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii 

consilieri Ilie Sorin Gabriel, Epure Haralambie si Grigore Nicusor. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba 

cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele 

de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Grigore Nicusor, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul 

de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 16 voturi „pentru” si 5 „abtineri”. 
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 declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul 

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

sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi 

„pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda 

Catalin Ionut, Titirisca Florin Nicusor si Florea Laurentiu) .  

 

                                                                      x 

x  x 

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

- Tabelul nominal nr. 13845 din 20.11.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul 

in municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna decembrie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015.  

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

- Tabelul nominal nr. 13842/20.11.2017 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 decembrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015.  

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

-Tabelul nominal nr. 13840 din 20.11.2017 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 decembrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015; 

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

-Tabelul nominal nr. 13839/20.11.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna decembrie 2017, conform HCL nr. 
272/25.09.2015; 

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

- Tabelul nominal nr. 13844 din 20.11.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

decembrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Tabelul nominal nr. 13843 din 20.11.2017 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 
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strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna decembrie 

2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Tabelul nr. 13841/20.11.2017 al DGAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care 

frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport 

gratuit urban, pe luna decembrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

- Referatul nr. 13923/20.11.2017 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Bataus Marga; 
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2000 lei. 

Nemaifiind si alte propueri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 14110/22.11.2017 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Cioaca Aurelia; 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2000 lei. 

Nemaifiind si alte propueri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 14037/21.11.2017 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Stancu Valentin-Renato; 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 6000 lei. 

Nemaifiind si alte propueri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 12979/08.11.2017 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Stoian Georgiana; 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 6000 lei. 

Nemaifiind si alte propueri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 31423/23.11.2017 al Compartimentului Locativ privind cererea nr. 

27875/16.10.2017 a doamnei Sandu Mihaela Gabriela, chirias al unitatii locative nr. 12 situata in blocul 

100G, sc A, str. Dunarii, nr. 364 municipiul Alexandria; 

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

-Punctul de vedere nr. 31424/23.11.2017 al Compartimentului Locativ privind cererea nr. 

24779/19.09.2017 a doamnei Neda Iuliana Rodica, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 5 situata in 

blocul S1, sc A, str. Dunarii, municipiul Alexandria; 

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

-Punctul de vedere nr. 25236/14.11.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat, 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 16271/2001, zona bloc 315-454, poz 

13, de la dl Save Gheorghe la dl Gresian Florin; 

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

-Punctul de vedere nr. 30208/15.11.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat, 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 14799/2011, zona bloc 38 SERE-
590-589, poz 11, de la dl Avram Gheorghe la dl Buzica Costel; 

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

-Punctul de vedere nr. 30699/21.11.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat, 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 13602/2011, zona bloc 606, poz 2 

de la dl Capatana Mugurel-Adrian la doamna Leagu Ileana; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Punctul de vedere nr. 30726/21.11.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat, 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 15066/18.11.2004, zona bloc 250-

252, poz 8, de la d-na Virdol Mihaela-Narcisa la d-na Sandu Mariana; 

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

-Punctul de vedere nr. 30577,31450/23.11.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si 

Privat, privind obtinerea acordului privind declansarea procedurii de licitatie publica a spatiului 

prevazut din constructie bufet, cu suprafata de 9 mp, situat la demisolul Scolii Gimnaziale „Mihai 

Viteazul”; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot 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,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                 Florea Voicila                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 31674 din 27.11.2017 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 24.11.2017 

 

 

 

 Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 27.11.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  24.11.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                                                                     CONSILIER, 

   

                          Plosceanu Cristian                                                                  Ene Paulica 

 

 

 
 

 

 


