JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 25 noiembrie 2015, 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 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, dl
consilier Iotu Mihail Lucian fiind absent motivat.
Dl. presedinte de sedinta Talpiga Stelica 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 06
noiembrie 2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si
pentru ca nu sunt, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Talpiga Stelica, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2223 din 19 noiembrie 2015 si prin adresa nr. 33698 din aceeasi
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
- Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria catre Judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean
Teleorman;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul
Public Local Directia Generala de Asistenta Sociala unui imobil, constructie C2, apartinand domeniului
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, CV 52;
-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 aprobarea unui amplasament pentru depozitarea temporara a
deseurilor vegetale;
-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unei
constructii din cadrul imobilului situat in Str. Victor Antonescu, nr. 8, apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria, a unui imobil situat in str. Dunarii, nr. 6C;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al Ghica nr. 107B;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Cuza Voda nr.100B;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Cuza Voda nr.100C;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc I24, in
CV 81;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea elementelor de identificare ale unitatilor locative din
blocurile S1 si S4 situate in str. Dunarii, zona Sere;
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-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1 situata
in incinta Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea, str. Ciocan;
-Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor imobile care apartin domeniului public de interes
local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, poz.
15 bis, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata UniriiCupola;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice din
Municipiul Alexandria in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de
proprietari si locatari;
-Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la data de
31.12.2015, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand
domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2016;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea
activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei
sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei
de prioritati;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local al
municipiului Alexandria, cu Asociatia Copiilor si Adultilor cu Autism Teleorman in vederea realizarii
in comun a unor actiuni specifice persoanelor cu autism;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii „Amenajare grup sanitar public zona Parc CEC Prefectura”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii „Amenajare grup sanitar public zona Parc Cinematograf”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii „Magazie pentru depozitat materiale, zona Sere, Municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare
din cadrul Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 si a anexei nr.2 la Contractul de
delegare a gestiunii catre S.C.Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria, aprobat prin HCL nr.
87/12.04.2011;
-Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2015;
-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 2015-2016;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru
persoanele fizice si a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele
fizice;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribabililor persoane fizice;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea
domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul
comunitatii la nivelul Municipiului Alexandria;
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii „Montare camere de supraveghere video in zonele periferice Municipiul Alexandria, Judetul
Teleorman”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul
sportului si artei pe anul 2015;
-Petitii si interpelari.
Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
hotarari:
- Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de
interes local a unor imobile din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Cuza Voda nr.100B;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Cuza Voda nr.100C;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc I24,
in CV 81;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul
de investitii „Amenajare grup sanitar public zona Parc CEC Prefectura”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul
de investitii „Amenajare grup sanitar public zona Parc Cinematograf”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul
de investitii „Montare camere de supraveghere video in zonele periferice Municipiul Alexandria,
Judetul Teleorman”;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes
local a unui imobil din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria a unor bunuri mobile aflate in incinta „Complexului de Odihna si
Recreere – Strand Vedea”;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare a unor bunuri,
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de
Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de
maximum 5.028.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de
maximum 3.557.404 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente pentru completarea ordini de zi, si
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui
primar 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 transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria catre Judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
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Dl consilier Florea Voicila roaga colegii consilieri din opozitie sa voteze acest proiect de
hotarare deoarece bunurile de la fosta centrala termica nr. 8 sunt necesare Spitalului Judetean de
Urgenta Teleorman.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu este necesar sa se apeleze la voturile dansilor
doar cand este nevoie, precizand ca va vota favorabil acest proiect de hotarare. Tot dl consilier Titirisca
Florin Nicusor spune ca se va da gratuit o centrala termica in care s-au investit sute de mii de euro,
atragand atentia ca Spitalul Judetean a fost rebilitat in urma unei investitii de 20 de milioane de euro si
in aceasta suma nu a fost prevazuta o centrala termica noua.
Dl consilier Petcu Marian Dragos spune ca Spitalul Judetean are o centrala termica noua, insa
aceasta este necesara pentru furnizare de apa calda.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este o problema ca pentru suma de 20 de milioane
de euro sa nu se faca un proiect complet pentru Spitalul Judetean. De asemenea dl consilier Titirisca
Florin Nicusor spune ca si pentru urmatorul proiect de hotarare unde este vorba tot de o centrala
termica, va vota favorabil.
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 darea in
folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul Public Local Directia Generala de Asistenta Sociala
unui imobil, constructie C2, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,
situat in strada Bucuresti, CV 52, 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 unui amplasament pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca acesti 10.000 de metrii sunt pentru cei la
POLARIS si daca in spatiul respectiv se va amenaja ceva.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca spatiul respectiv exista deja, avand destinatia de groapa de
gunoi, dar va avea destinatia si pentru deseuri vegetale.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma
prezentata, il supune la vot 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 scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unei constructii din cadrul imobilului situat
in Str. Victor Antonescu, nr. 8, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
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Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de
sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a
unui imobil situat in str. Dunarii, nr. 6C, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca
nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si
se este respins, obtinand 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca
Florin Nicusor, 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 prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in str. Al Ghica nr. 107B, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca intr-o sedinta anterioara a avut o interventie la un
proiect de hotarare similar, precizand ca este foarte atent la acest gen de proiecte de hotarari, considera
ca expertizele nu sunt facute corect, iar preturile sunt sub pretul pietei. De asemenea dl consilier
Popescu Dumitru Dan spune ca nu este impotriva initiativei private, sau impotriva valorificarii
bunurilor. Tot dl consilier Popescu Dumitru Dan propune un amendament, respectiv pretul de pornire
la licitatie sa fie de 80 de euro.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca zone apropriate celui din proiect, unde sunt case,
pretul este de 100 de euro pe metru patrat, nefiind vorba de un spatiu comercial. De asemenea dl
consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca evaluarea este facuta tendentios, diferenta de preturi fiind
prea mare.
Dl primar Victor Dragusin ii spune d-lui consilier Popescu Dumitru Dan ca a fost viceprimar si
trebuie sa cunoasca legile, respectiv in urma unei licitatii publice castigata de un evaluator, s-a facut o
evaluare, iar dansul in calitate de primar nu ii poate spune evaluatorului ca valoarea este mica, altfel
organele de cercetare penala i-ar putea pune cateva intrebari. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca
atributul Consiliului local este de a analiza si de a hotara la ce pret se vinde terenul, precizand ca
afirmatiile referitoare la subevaloare sunt neadevarate. De asemenea dl primar Vicotr Dragusin spune
ca in ceea ce priveste vanzarea de terenuri publice d-nii consilieri pot ridica foarte mult stacheta dar
trebuie sa se gandeasca in timp daca se vor mai vinde terenuri si daca vor mai fi interesati oamenii de
afaceri sa cumpere, considerand ca trebuie sa existe un spijin pentru mediul de afaceri autohton, fiind o
crestere a locurilor de munca nou create, crestere sustinuta si prin contributia Consiliului local. Tot dl
primar Victor Dragusin spune ca in Primaria municipiului Aleaxandria si in Consiliul local al
municipiului Alexandria nu s-au facut ilegalitati.
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Popescu Dumitru Dan si
este respins, obtinand 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor,
Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), 9 voturi
„impotriva” (d-nii consilieri Abalaru Ion, Mocanu Daniel Marian, Petcu Marian Dragos, Curea Gina
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Georgeta, Talpiga Stelica, Neacsu Ionut, Doncea Bogdan Alin, Streinu Marius si Cobarlie Silvia) si 3
„abtineri” (d-nii Florea Voicila, Brosteanu Andreea Mioara si Ghicica Maria).
Nemaifiind alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma
prezentata, il supune la vot si este respins, obtinand 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, 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 elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocurile S1 si S4 situate in
str. Dunarii, zona Sere, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot 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
dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1 situata in incinta Complexului de Odihna si
Recreere Strand Vedea, str. Ciocan, 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 este
respins obtinand 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca
Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la alipirea
unor imobile care apartin domeniului public 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
inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, poz. 15 bis, apartinand domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii-Cupola, 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 aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice din Municipiul Alexandria in
vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari si locatari, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta
proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 1
„abtinere” (d-na consilier 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 prelungirea termenului contractual, care expira la data de 31.12.2015, pentru spatiile cu alta
destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si privat de interes local
al municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii, si prentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor
de piata 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 12 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl consilier Neacsu Alexandru) si 5 „abtineri” (d-nii
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, 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 propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea
cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor urmare dezbaterilor pe care le-a avut in sedintele pe comisii
de specialitate, face cateva referiri asupra criteriilor cadru si doreste sa faca cateva modificari. De
asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in legea cadru se precizeaza ca nu se pot face
modificari la criterii. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca doresete sa se faca o adresa catre
minister, pentru a se comunica posibilitatea de a aduce modificari asupra criteriilor de repartizare. Dl
consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca modificarile pe care vrea sa le aduca sunt de a se acorda 2
puncte pentru fiecare copil intr-o familie, iar pentru vechimea cererii solicitantului sa se acorde 1 punct
pentru fiecare an spre deosebire de cum este in momentul de fata, respectiv pentru fiecare an peste
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patru ani se acorda patru puncte. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba colegii consilieri daca
sunt de acord sa se trimita aceste propuneri la minister.
Dl primar Victor Dragusin informeaza ca aceste criterii sunt trecute in HG nr 962/2001. Tot dl
primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu ideea de a trimite o adresa la Guvern, deoarece
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu poate modifica o Hotarare de Guvern. De
asemenea dl primar Victor Dragusin roaga sa se voteze criteriile actuale deoarece raspunsul de la
Guvern nu va veni in timp util, fiind nevoie de aprobarea Consiliului local pentru stabilirea listelor de
prioritati pentru urmatoarele 35 de apartamente care sunt in faza finala, iar daca se va modifica
punctajul de catre Guvern se va aplica pentru urmatoarele locuinte. Dl primar Victor Dragusin spune ca
este posibl ca punctajul sa fi fost stabilit astfel deoarece trecand anii, este posibil ca un tanar sa poata
pierde dreptul de a primi o locuinta. De asemenea dl primar Vicotr Dragusin precizeaza ca s-a prelungit
varsta pentru care tinerii pot primi locuinte ANL pana la varsta de 38 de ani neimpliniti in momentul in
care primesc locuinta.
Dl consilier Florea Voicila spune ca in adresa care se va face catre Guvern se pot face precizari
si cu privire la cuantumul chiriei, considerand ca aceasta este foarte mare. Tot dl consilier Florea
Voicila spune ca tinerii care au primit locuinte ANL, dupa ce au depasit varsta de 35 de ani, chiria a
depasit suma de 300 de lei, iar salariile nu au crescut.
Dl presedinte de sedinta spune ca o astfel de adresa cu propunerile mentionate va fi redactata si
transmisa Guvernului de catre juristul Consiliului local al municipiului Alexandria.
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
aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de
locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati, 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 asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu
Asociatia Copiilor si Adultilor cu Autism Teleorman in vederea realizarii in comun a unor actiuni
specifice persoanelor cu autism, 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 la obiectivul de investitii „Magazie pentru
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depozitat materiale, zona Sere, Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca valoarea investiei este foarte mare pentru acest
obiectiv de investii, respectiv o magazie destinata depozitarii de materiale si utilaje, precizand ca va
vota impotriva acestui proiect de hotarare.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard
Laurentiu si Stancu Iuliana).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare din cadrul Serviciului 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 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu,
Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 nr.1 si a anexei nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii catre
S.C.Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria, aprobat prin HCL nr. 87/12.04.2011, 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

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
validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

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 2015, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune
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la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana)
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul
Alexandria aferente semestrului I al anului scolar 2015-2016, 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 instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si a Regulamentului
privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba cum vor fi identificati toti cetatenii care sunt
plecati in strainatate, sau care nu locuiesc in municipiul Alexandria. Tot dl consilier Titirisca Florin
Nicusor intreaba cum se va aplica taxa de 10 lei pentru fiecare persoana, precizand ca aceasta taxa este
pentru a se da banii catre POLARIS. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca va vota
impotriva acestui proiect de hotarare.
Dl primar Victor Dragusin spune ca legea este mult mai aspra, respectiv aceasta obliga
municipalitatea sa plateasca din bugetul local pentru cei care nu au contract. De asemenea dl primar
Victor Dragusin spune ca nu va plati din bugetul local nici un leu, iar taxa speciala este obligatorie,
unele localitati din tara practicand-o deja. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca pentru a incuraja
cetatenii sa isi incheie contracte cu POLARIS, contra unei sume de 6,60 lei/persoana, a propus aceasta
suma de 10 lei/persoana pentru a-i obliga sa se duca la operatorul de salubrizare pentru a incheia
contract. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca din cei 10 lei, societatii POLARIS i se transfera din
taxa respectiva banii pentru gunoiul pe care il ridica, fara cei 1,28 lei cat reprezinta manopera celor de
la POLARIS. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca spera ca toti cetatenii municipiului
Alexandria sa isi incheie contracte, deoarece aceasta taxa speciala reprezinta si o munca in plus pentru
aparatul de specialitate. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta taxa intra in vigoare de la
01.01.2016. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca putin peste jumatate din populatia aflata
in evidenta Starii Civile are contract cu POLARIS, iar echipe mixte de la POLARIS, ADP si Politia
Locala au mers si vor merge la toate gospodariile care nu au contract, pentru a verifica daca locuiesc
sau nu la adresele respective. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta taxa speciala este o
obligatie legala, iar neaplicarea acesteia este penala pentru primar. Dl primar Victor Dragusin
precizeaza ca nu legea nu va fi aplicata adliteram, respectiv sa fie platit de la bugetul local ceea ce unii
nu vor sa plateasca.
Dl consilier Florea Voicila spune ca nu toata suma va fi transmisa catre POLARIS, respectiv
din suma de 10 lei va fi transferata suma de 5,60 lei, iar diferenta de 4,40 lei va ramane la bugetul local
pentru cheltuieli privind salubrizarea.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca POLARIS ar trebui sa se duca sa isi desfasoare
activitatea in Constanta si sa lase restul judetelor in pace. De asemenea dl consilier Titirisca Florin
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Nicusor spune ca va vota impotriva acestui proiect de hotarare, precizand ca dl primar nu este obligat
sa instituie aceasta taxa.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru”, 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea
Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru si Oprea Eduard Laurentiu) si 1 „abtinere” (d-na
Stancu Iuliana), dl consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din sala.
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
acordarea de inlesniri la plata contribabililor persoane fizice, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru”, dl consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din
sala.
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 HCL nr.178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a
locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii 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

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 premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si artei pe anul 2015, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Florea Laurentiu spune ca are o nelamurire la acest proiect de hotarare, intreband
daca anul acesta vor fi premiari si sportivii sau doar elevii, in proiect fiind precizat „elevii sportivi”.
Tot dl consilier Florea Laurentiu spune ca sunt sportivi care nu mai sunt elevi.
Dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl consilier Florea Laurentiu sa repete intrebarea.
Dl consilier Florea Laurentiu intreaba daca vor fi premiati doar elevii sportivi sau si sportivii
care nu mai sunt elevi. Dl consilier Florea Laurentiu intreaba daca se doreste premierea ca si in anul
precedent.
Dl consilier Florea Laurentiu propune un amendament la art. 1, respectiv „ se aproba premierea
elevilor, sportivilor, profesorilor, antrenorilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si al artei in
municipiul Alexandria in luna decembrie 2015”, precizand ca astfel s-au facut premierile anul trecut.
De asemenea dl consilier Florea Laurentiu mentioneaza ca nu exista nici o lege care interzice premierea
sportivilor care nu sunt elevi.
Dl primar Victor Dragusin intreaba aparatul de specialitate daca sunt bani pentru aceste
premieri.
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D-na Gafencu Haritina, director al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite spune ca aceasta
modificare necesita o noua rectificare de buget.
Dl primar Victor Dragusin intreaba daca in luna decembrie se poate face o rectificare a
bugetului.
D-na Haritina Gafencu spune ca se poate face o rectificare a bugetului in luna decembrie.
Dl presedinte de sedinta propune sa se aprobe acest proiect de hotarare, iar pentru luna
decembrie aparatul de specialitate sa intocmeasca proiectele de hotarare necesare.
Dl consilier Florea Laurentiu spune ca doreste sa mai propuna un amendament, respectiv la
Anexa nr 1 si Anexa nr 2, unde sumele acordate pentru premiere sunt foarte mici, propune dublarea
sumelor.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in urma rectificarii bugetului, aprobat anterior, nu mai sunt
alte sume disponibile pentru aceste amendamente. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca
aceste modificari pot fi puse in discutie pentru urmatoarea sedinta ordinara. De asemenea dl primar
Victor Dragusin intreaba aparatul de specialitate la cat se estimeaza a fi suma acordata pentru pentru
proiectul de hotarare prezentat.
D-na Gafencu Haritina spune ca suma este de 40.000 lei.
Dl primar Victor Dragusin spune ca daca se va dubla suma pentru premiere, vor trebui alocati
80.000 lei.
Dl consilier Florea Laurentiu spune ca suma este infima comparativ cu activitatile sportive
sustinute de Consiliul local.
Dl presedinte de sedinta supune la vot primul amendament al d-lui consilier Florea Laurentiu si
este respins, obtinand 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor,
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana), 2 voturi
„impotriva” (dl consilier Talpiga Stelica si d-na Ghicica Maria) si 10 „abtineri” (d-nii consilieri
Abalaru Ion, Mocanu Daniel Marian, Petcu Marian Dragos, Curea Gina Georgeta, Neacsu Ionut, Florea
Voicila, Doncea Bogdan Alin, Streinu Marius, Brosteanu Andreea Mioara si Cobarlie Silvia).
Dl presedinte de sedinta supune la vot al doi-lea amendament al d-lui consilier Florea Laurentiu
si este respins, obtinand 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor,
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana) si 12 „abtineri”
(d-nii consilieri Abalaru Ion, Talpiga Stelica, Mocanu Daniel Marian, Ghicica Maria, Petcu Marian
Dragos, Curea Gina Georgeta, Neacsu Ionut, Florea Voicila, Doncea Bogdan Alin, Streinu Marius,
Brosteanu Andreea Mioara si Cobarlie Silvia).
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 voturi „abtineri” (d-nii consilieri Florea
Laurentiu, Stancu Iuliana, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan).
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 imobil 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 este respins, obtinand 12
voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca
Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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 la trecerea din domeniul public in domeniul privat de
interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri mobile aflate in incinta „Complexului de Odihna
si Recreere – Strand Vedea”, 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 este respins,
obtinand 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu
Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 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 este respins, obtinand
12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru,
Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 5.028.000 lei, in conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, precum si alte masuri, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta precizeaza ca in proiectul de hotarare aflat la mape, in titlu era trecut
OUG nr. 2/2015, dar este vorba de OUG nr. 46/2015 si intreaba colegii consilieri daca sunt de acord cu
modificarea acesteia, primind raspuns favorabil din partea colegilor consilieri.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se vor mai imprumuta inca 50 de miliarde de lei
vechi, precizand ca va vota acest proiect de hotarare. Tot dl consilier Tirisca Florin Nicusor spune ca ar
fi fost bucuros daca acest imprumut ar fost inclus in cei 240 de miliarde care au fost imprumutati
anterior.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu modificarea
adusa titlului, il supune la vot 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 contractarii unui imprumut in valoare de maximum 3.557.404 lei, in conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte
normative, precum si alte masuri, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
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Dl presedinte de sedinta precizeaza ca in proiectul de hotarare aflat la mape, in titlu era trecut
OUG nr. 2/2015, dar este vorba de OUG nr. 46/2015 si intreaba colegii consilieri daca sunt de acord cu
modificarea acesteia, primind raspuns favorabil din partea colegilor consilieri.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in sedinta comisiilor pe domenii de specialitate, dna Gafencu Haritina i-a spus ca se vor imprumuta 40 de miliarde de lei vechi pentru a nu se pierde 160
de miliarde de lei vechi. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a fost o asociatie intre HIDRO
OLT si SIMCA, care a castigat licitatia pentru proiect. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba
daca exista un diriginte de santier si un manager de proiect, mentionand ca doreste sa cunoasca numele
celor doi. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se aflase faptul ca HIDRO OLT isi ceruse
falimentul si a fost un lucru bun ca s-a facut shimbul intre HIDOR OLT si SIMCA. Tot dl consilier
Titirisca Florin Nicusor spune ca de aceasta data municipalitatea va pierde 40 de miliarde de lei vechi
si il intreaba pe dl primar cine este raspunzator pentru acesti bani.
Dl primar Victor Dragusin spune ca managerul acestui proiect este Tabacitu Stefan,
administratorul public al municipiului Alexandria. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca
licitatia a avut loc in anul 2007, iar din transa de finantare 2007-2013, municipalitatea a avut nesansa sa
nu primeasca finantare, dar in anul 2014 au fost dirijati bani pentru proiecte depuse si nefinantate pe
POR. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca Autoritatea de Management din municipiul Calarasi a
stabilit ca acesta este un proiect sustenabil. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca sa stiut de
la inceput ca este un proiect greu de finalizat intr-un an, fiind 2 luni de iarna la inceputul anului si alte
doua luni la sfarsitul anului. Dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie vazuta partea plina a
paharului, respectiv ca municipalitatea nu pierde 40 de miliarde de lei vechi ci castiga 100 de miliarde
lei vechi, pentru un obiectiv foarte important pentru dezvoltarea specialistilor in agricultura. Tot dl
primar Victor Dragusin spune ca HIDRO OLT a intrat in faliment in luna august, iar in momentul in
care banii pe care ii primeau pe lucrari au fost retinuti de ANAF lucrarile s-au ingreunat. Tot dl primar
Victor Dragusin spune ca solutia de a inlocui titlul de asociere a fost dat in urma unui document
normativ al Autoritatii de Management. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca este
regretabil faptul ca o societate buna a ajuns in situatia actuala si municipalitatea are un asemenea
proiect nefinalizat. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in conformitate cu OG nr 46/2015, prin
trezorerie, cu o dobanda modica, pot fi finantate doar anumite activitati. De asemenea dl primar Victor
Dragusin spune ca exista posibilitatea de a aloca de la bugetul local aceasta suma, dar considera ca este
mai bine sa se faca mai multe proiecte si sa se plateasca cate putin pentru imprumut.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba cine este vinovat pentru aceasta situatie.
Dl primar Victor Dragusin spune ca vinovat este HIDRO OLT, pentru care se in considerare
chemarea in judecata si recuperarea sumelor.
D-na consilier Stancu Iuliana intreaba daca ramane acelasi contract cu Autoritatea de
Management.
Dl primar Victor Dragusin raspunde afirmativ d-nei consilier Stancu Iuliana.
Dl primar Victor Dragusin spune ca la trezorerie dobanda este fixa de 3%.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca echipa de implementare a acestui proiect a avut intalniri
saptamanale vizite pe santier, precizand ca HIDRO OLT-ul a intarziat acest proiect si nu este vina
nimanui din aparatul de specialitate.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este un proiect bun , dar se pierd 40 de miliarde
de lei vechi si spera ca proiectul se va termina in iunie 2016 pentru a nu se pierde toata suma. De
asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca HIDRO OLT este vinovat pentru situatia sa
actuala, dar cineva din aparatul de specialitate sau managerul de proiect trebuia sa cunoasca situatia
juridica a acestei firme pentru a nu se pierde aceasta suma.
Dl primar Victor Dragusin spune ca banii vor fi ceruti in instanta.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu modificarea
adusa titlului, il supune la vot si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
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Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard
Laurentiu), d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta din sala.
Dl presedinte de sedinta, Talpiga Stelica, spune ca a primit o sesizare din partea d-lui consilier
Iotu Mihail Lucian, iar in urma citirii Regulamentului Consiliului local il roaga pe dl consilier Titirisca
Florin Nicusor sa isi retraga cuvintele din ultima sedinta, respectiv „sunteti niste nesimtiti”.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor isi cere scuze pentru afiramatiile facute in ultima sedinta a
Consiliului local.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, Talpiga Stelica, prezinta petitiile adresate Consiliului
local:
- Tabelul nominal nr. 15557/23.11.2015 al DGAS 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 2015, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru”, d-nii consilieri
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana fiind absenti din
sala.
- Tabelul nominal nr. 15556/23.11.2015 al DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul,
care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna decembrie 2015, conform HCL nr.
272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru”, d-nii consilieri
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana fiind absenti din
sala.
-Tabelul nominal nr. 15533/23.11.2015 cu personalul propriu din cadrul DGAS Alexandria care
indeplineste activitati de ingrijire la domiciliu persoanelor varstnice si poate beneficia de transport
gratuit urban, pe luna decembrie 2015, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru”, d-nii consilieri
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana fiind absenti din
sala.
-Tabelul nominal nr 15558/23.11.2015 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 2015, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.
- Tabelul nominal nr. 15632/23.11.2015 al DGAS cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria
Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna decembrie 2015,
conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.
-Tabelul nominal nr. 15554/23.11.2015 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 decembrie
2015, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.
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-Tabel nominal nr. 15555/23.11.2015 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna decembrie 2015 conform HCL nr.
272/25.09.2015.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.
-Referatul nr. 13913/12.11.2015.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de
urgenta d-nei Sisu Maria.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2500 lei.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Popescu
Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.
-Referatul nr. 13915/12.110.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta
pentru dl Banos Vasile.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1500 lei.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Popescu
Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.
-Referatul nr. 15217/19.11.2015 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru dl
Oanta Constantin.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2500 euro echivalentul in lei.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea
Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.
-Referatul nr. 15724/24.11.2015 a DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la
Universitatea Biotera Bucuresti, Facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare din
Alexandria pentru d-na Manaila Alina.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri
Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.
-Punctul de vedere nr. 34154/24.11.2015 al Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare
Patrimoniu, Compartimentul Fond Locativ privind ancheta sociala din data de 26.10.2015 privind
situatia locativa a domnului Jipa Niculae, chirias al locuintei sociale nr. 32 situata in blocul B10, sc A,
et 4, str 1 Mai, nr 107, municipiul Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri
Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.
-Adresa nr. 653/05.11.2015 a Asociatiei Club Sportiv „Handbal Teleorman Alexandria” prin
care solicita reexaminare si revocarea Hotararii Consiliului Local prin care a fost reziliat contractul de
asociere.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu trebuia reziliat contractul de asociere chiar
daca nu se mai acorda finantare. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca ar trebui revocata
respectiva Hotarare a Consiliului local.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca in Consiliul local sa luat hotararea de a se incheia contractul
de asociere si tot in Consiliulul local sa hotarat sa se rezilieze contractul. Tot dl consilier Neacsu Ionut
spune ca daca clubul respectiv este nemultumit, are dreptul de a ataca in instanta Hotarare Consiliului
local.
Dl Titirisca Florin Nicusor spune ca este un abuz faptul ca a fost reziliat contractul de asociere,
la momentul respectiv putea doar sa se opreasca finantarea.
Dl presedinte de sedinta supune la vot revocarea Hotararii Consiliului local prin care a fost
reziliat contractul de asociere cu Asociatiei Club Sportiv „Handbal Teleorman Alexandria” si se obtin 3
voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana), 10 voturi
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„impotriva” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Voicila si Mocanu Daniel Marian), d-nii consilieri
Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan fiind absenti din sala, propunerea
de revocare Hotararii Consiliului local prin care a fost reziliat contractul de asociere cu Asociatiei Club
Sportiv „Handbal Teleorman Alexandria” fiind respinsa.
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,
Talpiga Stelica

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 34901 din 02.12.2015

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 25.11.2015

Subsemnatii,

Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului

Alexandria, am procedat astazi, 02.12.2015, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 25.11.2015, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

INSPECTOR,

Berechet Doina

Plosceanu Cristian
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