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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 25 octombrie 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 10 

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. 2703 din 18 octombrie 2017 si prin adresa nr. 28238 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 aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30 

septembrie 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul 

Sanitar Veterinar SRL Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Transloc 

Prest SRL Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR 

Administrare Imobile SRL Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Termic 

Calor Serv SRL Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 

Administratia Strazilor Constructii Edilitare SRL Alexandria pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC Administratia Strazilor SRL Alexandria; 

 - 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 aprobarea caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public 

al Municipiului Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2018; 

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

primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria pe anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 16, situata in blocul S1, sc. B, 

str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei din fondul locativ de stat 
al Municipiului Alexandria nr. 41 din blocul J130, sc.A, str. Independentei; 

 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al Municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 60, situata in blocul M9, str. Dunarii, municipiul 

Alexandria si schimbarea destinatiei acesteia, din locuinta sociala in locuinta de serviciu; 

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

local al Municipiului Alexandria, a unitatii locative nr. 1 situata in blocul F, str. Ion Creanga din 

Municipiul Alexandria; 

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

local al Municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 2 din blocul F, str. Ion Creanga din Municipiul 

Alexandria si schimbarea destinatiei acesteia din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de 

stat al Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei unitati locative 

apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situata in blocul F, strada Ion 

Creanga; 

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

a unui teren din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria situat in Sos. Turnu Magurele, nr. 4, cu nr. cadastral 24956; 

 - Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria situat in str. Ciocan, cu nr. cadastral 22338; 

 - Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri care apartin domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la organizarea „Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna – 

editia a III-a”, in Municipiul Alexandria; 

 -Petitii si interpelari;  

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

htoarare: 

 - 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;  

 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. II la HCL nr. 233/24.08.2017 privind 

aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Alexandria si  din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si  pentru 

asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica   specifica de executie 

de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de executie de   consilier,clasa I; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la 

Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman – Alexandria, pentru anul 2017; 
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 -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 completarea Anexei la HCL nr. 125 din 11 mai 2017 privind 

aprobarea 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 aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii “Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 
obiectivului de investitii “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit 

nr. 4”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobara asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente 

obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare cladire (laborator multimedia) Scoala Gimnaziala 

nr. 7”; 

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

obiectivului de investitii “Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”; 

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

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea retelei 

stradale in Municipiul Alexandria: strada Alexandru Ghica, strada Mestesugari, strada Dunarii, strada 

Fabricii si Soseaua Turnu Magurele”;  

 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 

aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30 septembrie 2017, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca are cateva intrebari, prima facand referire la punctul 

34 – venituri din taxe administrative, eliberari permise unde a regasit un procent de realizare de 34%, 

considerand ca sumele, din punct de vedere tehnic, nu sunt corecte. Tot dl consilier considera ca pe 
langa aceasta greseala este posibil sa fie mai multe erori in prezentul proiect. 

Dl presedinte de sedinta intreaba pe d-na Haritina Gafencu, directorul Directiei Economice, sa 

aduca lamuriri. 

D-na director Haritina Gafencu spuen ca dl consilier Nadrag Gigi Gabriel are dreptate si punctul 

respectiv este gresit. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca la lista obiectelor de investitii este trecut „prevederi 

2017” si „realizari la 30.09.2017”, si intreaba ce inseamna „realizari la 30.09.2017”. 
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D-na director Haritina Gafencu spune ca acel punct face referire la realizarile pana la data 

respectiva. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba care sunt motivele pentru obiectivele nerealizate. 

Dl presedinte de sedinta roaga pe d-na Gogoi Maria sa faca precizari. 

D-na Gogoi Maria, director al Directiei Tehnic Investitii, spune ca o parte din obiectele de 

investitii prinse in lista figureaza ca nefiind atacate, fiind in curs de executie, dar nu s-au executat plati 

pentru aceste obiective. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca a observat foarte putine realizari in ceea ce priveste 

documentatiile pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incediu, considerand ca aceasta ar fi trebuit 
sa fie realizate inainte de inceperea anului scolar. 

Dl Tabacitu Stefan, administratorul public al municipiului, spune ca sunt in derulare 
documentatiile pentru toate unitatile de invatamant, dar in proiect sunt inregistrate doar platile. 

Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca este vorba de o documentatie mai ampla si de durata. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune la capitolul de cheltuieli a constatat ca scad cheltuielile 

referitoare la salarii cu 20% si intreaba cum scad cheltuielile in conditiile in care au crescut salariile. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca initial au fost prinse in fondul de salarii sumele pentru 

acordarea tichetelor de vacanta, care ulterior, dupa consultarea si deciderii in comun cu sindicatele, s-a 

ajuns la acordul pentru amanarea acordarii acestora pana in anul 2018. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca 20% este o reducere mare si intreaba daca aceasta 

reducere presupune si reduceri de personal. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu s-a taiat din salarii, au fost cateva disponibilizari dar 

care nu au legatura cu sumele prezentate, suma respectiva fiind direct legata de tichetele de vacanta. 

 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 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 

 

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

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

privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL 

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 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Transloc Prest SRL 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).      
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x 

x  x 

 

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

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

privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL 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 

 

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

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

privire  la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TR Administrare Imobile SRL 

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 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Termic Calor Serv SRL 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 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor Constructii Edilitare SRL 

Alexandria pe anul 2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 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 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
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privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC 

Administratia Strazilor SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca aceasta societate este una care ar fi trebuit sa 

aduca destule dividente in anii precedenti, dar considera ca au fost insuficiente. Tot dl consilier spune 

ca daca veneau acesti bani, nu mai era nevoie de acest aport. De asemenea dl consileir considera ca 

aceasta investitie trebuie sa fie eficienta pentru anii viitori si intreaba cum aceasta suma va fi adusa in 

beneficiul societatii si cum va fi recuperata aceasta suma. 

Dl director Jusca Mihai spune ca in fiecare an au fost investitii proprii, dar pentru aceasta 

investitie nu s-au strans bani, iar in ceea ce priveste amortizarea sumei, se doreste ca aceasta sa se 
realizeze in patru ani. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba ce se va intampla cu vechiul utilaj. 
Dl director Jusca Mihai spune ca acesta va fi casat, acesta fiind foarte vechi si poluant. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca societatile comerciale infiintate de Consiliul local nu au ca 

principal scop sa aduca profit. Tot dl primar spune ca principalul furnizor de comenzi este 

municipalitatea. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta societate are un servicu 

public delegat,  respectiv intretinerea infrastructurii. Tot dl primar spune ca aceasta societate precum si 

ADP, trebuie sa fie dotate, aceastea fiind parghiile prin care Municipalitatea poate intretine sidezvolta 

infrastructura rutiera si cea verde din municipiu. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca acest 

nou utilaj este necesar din toate punctele de vedere, al protectiei mediului si al eficientei pentru lucrari. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este de acord cu investitia, dar considera ca o 

societate comerciala traieste din dividente si daca aceasta avea dividente mai mari era mai bine. 

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 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 

 

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 caietului de sarcini al Serviciului de Iluminat Public 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 

aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat 
al municipiului Alexandria in anul 2018, 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, 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 

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

Alexandria pe anul 2018, 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, 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 

repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru 

Locuinte, ramase disponibile in municipiul 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, s-au numarat 

21 voturi „pentru”. 

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

secret.  
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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 

aprobarea vanzarii locuintei nr. 16, situata in blocul S1, sc. B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 
a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, 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 

aprobarea vanzarii in rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr. 41 din 
blocul J130, sc.A, str. Independentei, 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, 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 trecerea 

din domeniul public in domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unitatii locative 

nr. 60, situata in blocul M9, str. Dunarii, municipiul Alexandria si schimbarea destinatiei acesteia, din 

locuinta sociala in locuinta de serviciu, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 



9 

 

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 

declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, a unitatii 

locative nr. 1 situata in blocul F, str. Ion Creanga 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 

declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria a unitatii 

locative nr. 2 din blocul F, str. Ion Creanga din Municipiul Alexandria si schimbarea destinatiei 

acesteia din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat 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 vanzarea prin licitatie publica a unei unitati locative apartinand domeniului privat de interes 

local al Municipiului Alexandria, situata in blocul F, strada Ion Creanga, 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 

declararea ca bun apartinand domeniului public 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 unanimitate de voturi.   
      

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria situat in Sos. Turnu Magurele, nr. 4, cu nr. cadastral 24956, 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 

dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria 
situat in str. Ciocan, cu nr. cadastral 22338, 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 alipirea unor terenuri 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 
organizarea „Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna – editia a III-a”, in Municipiul 

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

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

de voturi.     

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la modificarea Anexei nr. II la HCL nr. 233/24.08.2017 privind aprobarea organigramei, a 

statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului 

Alexandria si  din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si  pentru asimilarea functiei si 

salariului de baza al personalului incadrat in functia publica   specifica de executie de arhitect ,clasa I 

,cu functia publica generala de executie de   consilier,clasa I, 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 



11 

 

aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman 

– Alexandria, pentru anul 2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca este sa se finanteze sportul, precizand ca prin 

prezentul proiect se solicita o crestere de o sute de mii lei. Tot dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune 

ca in prezent s-au realizat doar 26% din investitiile propuse si considera inoportuna acordarea acestei 

sume, precizand ca nu exista o justificare pentru aceasta solicitare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca toata lumea cunoaste rezultatele echipei de bascket, iar 

banii care ii acorda Municipiul Alexandria sunt verificati de serviciile de specialitate in momentul in 
care prezinta deconturile. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca a avut o discutie cu presedintele 

clubului si nevoia acestei suplimentari de fonduri este generata de tarifele practicate in cadrul divizei 
nationale de bascket. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca un club, in functie de finantare 

isi propune si tintele pentru un an competitional. 

Dl presedinte de sedinta spune ca echipa de bascket s-a calificat si in etapa urmatoare de cupa a 

Romaniei si poate reprezenta un motiv in plus pentru aceasta solicitare. 

Dl primar Victor Dragusin precizeaza ca suma acordata initial este una mai mica fata de cea 

solicitata inaintea inceperii anului competitioanl, aceasta practica fiind valabila pentru toate cluburile 

sportive, pentru le motiva pe aceastea sa cheltuie mai putini bani. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca a pus sub semnul intrebarii oportunitatea acordarii 

acestei sume, nu si modul in care sunt cheltuiti banii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca deciderea oportunitatii apartine Cosiliului local. 

 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 7 voturi „impotriva” (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 

 

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 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 

 

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 
completarea Anexei la HCL nr. 125 din 11 mai 2017 privind aprobarea 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, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, 

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

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii 

“Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”, 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 infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, 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 aprobara asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii 

“Reabilitare, modernizare cladire (laborator multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 7”, 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 

“Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, 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 actualizarii documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici 

pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea retelei stradale in Municipiul Alexandria: 

strada Alexandru Ghica, strada Mestesugari, strada Dunarii, strada Fabricii si Soseaua Turnu 

Magurele”, 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, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 12216 din 19.10.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul 

in municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 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. 12256/19.10.2017 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 noiembrie 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. 12253 din 19.10.2017 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 noiembrie 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. 12254/19.10.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 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. 12218 din 19.10.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

noiembrie 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. 12217 din 19.10.2017 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 
strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna noiembrie 

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. 12255/19.10.2017 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 lunile septembrie si noiembrie 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 nominal nr. 4579/03.10.2017 al Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, cu elevii de la 

Liveul Tehnologic nr 1 Alexandria, care solicita legitimatii de calatorie pe ruta IAA-Liceul Tehnologic 

nr. 1 Alexandria, anul scolar 2017-2018. 

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

-Punctul de vedere nr. 28184/23.10.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 13788/2002, zona bloc J135, poz. 19 

pe numele doamnei Mustatea Ligia. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 28437/20.10.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

privind preluarea Contractului de concesiune nr. 8584/30.05.2008 pentru terenul in suprafata de 

3591,00 mp, situat pe DJ 504-Alexandria-Cernetu de catre Societatea RIVERA INVESTMENTS SRL; 

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

-Punctul de vedere nr. 28438/20.10.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

privind preluarea contractului de inchiriere nr. 30669/15.12.2009 pentru terenul in suprafata de 5 mp, 

situat in DJ 504-Alexandria-Cernetu de catre Societatea RIVERA INVESTMENTS SRL; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
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-Referatul nr. 12318/23.10.2017 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la 

Universitatea Valahia – Filiala Alexandria, doamnei Coman Elena; 

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

- Referatul nr. 12317/23.10.2017 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Craciun Amaradia; 

Dl primar Victor Dragusin spune ca ajutoarele de urgenta in principal au avut caracter umanitar, 

iar notiunea de ajutor este de a contribui financiar si nu a achita in totalitate. Tot dl primar Victor 

Dragusin propune sa se inceapa demersurile de inventariere a locuintelor care nu sunt racordate la apa 
si canalizare, pentru a sprijini in limitele legale si in limitele bugetului local, racordarea acestora. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si este respins, obtinand 3 voturi „impotriva” (d-nii 
consilieri Preda Catalin Ionut, Curea Gina Georgeta si Ghicica Maria) si 18 „abtineri”;  

-Referatul nr. 11928/12.10.2017 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la 

Universitatea Biotera Bucuresti, domnului Ilina Liviu Sorin; 

D-l. 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. 29171 din 27.10.2017 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 25.10.2017 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 27.10.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  25.10.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                                                                     CONSILIER, 

   

                          Plosceanu Cristian                                                                  Ene Paulica 

 

 

 
 

 

 


