JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 25 octombrie 2018, 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 20 (douazeci) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local,
fiind absent nemotivat dl consilier Nadrag Gigi Gabriel.
Dl presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos, spune ca deoarece se afla in sala parinti si
directori de la gradinitele nr. 5, 6 si 10, precum si directori ai acestora, iar la mape se afla si o informare
cu privire la situatia acestora, propune sa se inceapa cu aceasta si da cuvantul parintilor pentru a-si
prezenta punctele de vedere.
D-na Ene Ionela, director al Gradinitei nr 6, reprezentant al Consiliului profesoral si al
Consiliului de Administratie spune ca nu sunt de acord cu desfasurarea activitatii didactice a gradinitei
nr. 10 in cadrul gradinitei nr. 5 pana la finalizarea lucrarilor de la internatul Liceului Tehnologic
Nicolae Balcescu.
Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt finantate si administrate integral, de catre Consiliul
local, cresele din municipiul Alexandria si a nu fi confundate cu gradinitele, respectiv personalitatea
juridica a acestora.
D-na Nedea Doina, director al Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, spune ca este de acord
cu mutarea cresei inapoi la gradinita nr. 5 deoarece spatiul in care se desfasoara activitatea in cadrul
gradinitei nr 6 este foarte mic.
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl viceprimar Augustin Ioan a avut o dezbatere cu parintii
de la gradinita nr 10, oferind locatia gradinitei nr. 5, pe perioada reconstructiei gradinitei nr 10 si
parintii au optat pentru internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in momentul de fata exista o Hotarare de Consiliu local in
vigoare, care produce efecte, iar aceasta nu poate fi modificata decat printr-o alta hotarare.
Dl consilier Titirisca Florin Nicuosr spune ca o solutie ideala si o majoritate din partea
parintilor nu va exista.
D-na Ogrinja Alina, director al gradinitei Ion Creanga si al gradinitei nr 10, spune ca in urma
discutiilor si a sedintelor de anul trecut, parintii au hotarat sa se mute desfasurarea activitatii in incinta
internatului de la Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu.
Dl presedinte de sedinta spune ca in momentul de fata exista in vigoare o Hotarare a Consiliului
local care nu poate fi modificata decat printr-o alta hotarare.
Dl. presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos 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 28
septembrie 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1869 din 18 octombrie 2018 si prin adresa nr. 23043 din aceeasi
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe
anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la Asocierea municipiului Alexandria prin Consiliul Local al
municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea transformarii in moneda nationala a redeventelor, chiriilor si
ratelor stabilite in euro si in dolari la data incheierii contractelor de concesiune, inchiriere si vanzare cu plata in
rate;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 134 din 27 aprilie 2018 privind
aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar
2018-2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2018-2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea desfasurarii activitatii didactice din sediul Gradinitei cu
Program Normal nr. 2 din str. Ion Creanga, nr. 79 la sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 3 din str. Mihaita
Filipescu, nr. 15 din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la semnarea actului aditional la contractul de credit pentru investitii intre
CEC Bank SA si Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea
contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea “Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna –
editia a IV-a”, in Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului “Mister Alexandria – editia I”, in Municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului “Miss Alexandria – editia a IV-a”, in
Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alexandria prin
Consiliul local al municipiului Alexandria cu Agentia Nationala Antidrog in vederea sustinerii unor actiuni de
educare si constientizare;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alexandria prin
Consiliul local al municipiului Alexandria cu Organizatia Salvati Copiii Romania in vederea sustinerii unor
actiuni de educare si constientizare;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Alimentare cu energie
electrica Campus universitar Valahia, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Amenajare peisagistica
parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Imbunatatirea conditiilor
infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Modernizare, extindere,
dotare si amenajare curte interioara Gradinita cu Program Prelungit Ion Creanga”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Reabilitare cladire
laboratoare Lic. Tehnologic nr. 1 (fost Grup Scolar Tehnic)”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea participatiei in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor
tehnico economci, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a
protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale pentru proiectul
“Achizitia de mijloace de transport public – autobuze electrice”, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane
durabile, Prioritatea de investitii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale
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durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de
carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Apelul
de proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, ca lider de parteneriat;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului general
actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului general
actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala
Gimnaziala nr. 7”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului general
actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei nr. 4”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului general
actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cresa nr. 4”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului soft “Educatie pentru sanatate in comunitatea
marginalizata din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”;
- Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea a unei
constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia;
- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unor imobile din cadrul Liceului Tehnologic
Nr. 1, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 69/10.08.1999, privind
insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman;
- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui imobil apartinand domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, din centrala termica de zona in imobil cu alta destinatie;
- Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a
unor terenuri din municipiul Alexandria;
Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria situat in Alexandria-Cernetu D.J.504, nr. cadastral 23590;
- Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Aleea Ciresilor, nr. 4, nr. cadastral 25585;
- 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, nr. 107 (lot 2), cu nr. cadastral 25041;
- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc I14;
- Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unuir teren, apartinand domeniului
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, zona bloc G1;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr. 12, 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 nr. 13, situata in blocul S2, 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 nr. 14, situata in blocul S4, 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 nr. 9, situata in blocul S4, sc.B,
str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca
locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2019;
- 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 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate si speciale, in Municipiul Alexandria catre SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT
PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA;
- Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transport
public local de calatori in municipiul Alexandria;

-Petitii si interpelari;
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Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
htoarari:
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Imbunatatirea
conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului
general actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei
nr. 4”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului
general actualizat pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cresa nr. 4”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului soft “Educatie pentru sanatate in
comunitatea marginalizata din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea desfasurarii activitatii didactice din sediul Gradinitei cu
Program Normal nr. 2 din str. Ion Creanga, nr. 79 la sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 3 din str.
Mihaita Filipescu, nr. 15 din municipiul Alexandria;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
- Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu
personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al
municipiului Alexandria pe anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la 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 mutarii desfasurarii activitatii didactice din sediul
Gradinitei cu Program Normal nr. 2 din str. Ion Creanga, nr. 79 la sediul Gradinitei cu Program Normal
nr. 3 din str. Mihaita Filipescu, nr. 15 din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de
investitii „Reabilitare 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 2018, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii
consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Modrigala Constanta Claudia 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 30.09.2018, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Modrigala
Constanta Claudia si Grigore Nicusor);
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 transformarii in moneda nationala a redeventelor, chiriilor si ratelor stabilite in
euro si in dolari la data incheierii contractelor de concesiune, inchiriere si vanzare cu plata in rate, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la modificarea Anexei la HCL nr. 134 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea retelei scolare a
unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019, 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 cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din
municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2018-2019, 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
semnarea actului aditional la contractul de credit pentru investitii intre CEC Bank SA si Municipiul
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba care este suma care nu a fost cheltuita.
D-na Haritina Gafencu, director al Directiei Economice, spune ca suma care va ramane
necheltuita la sfarsitul anului 2018 va fi in jur de 7 milioane 956 mii lei.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce nu s-a dus la indeplinire investitia.
Dl primar Victor Dragusin spune ca licitatiile au avut valori mai mici. Tot dl primar spune ca
din acest credit au fost facute trotuare si cele patru cartiere in curs de reabilitare, iar devizul initial a
fost de o valoare mai mare, asta insemnand ca s-au facut economii si se doreste prelungirea acestui
credit pentru 2019 pentru investitii care vor fi aprobate in Consiliul local.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata 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
modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile
interne in valoare de 24.000.000 lei, 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 organizarea “Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna – editia a IV-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
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 concursului “Mister Alexandria – editia I”, 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

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 concursului “Miss Alexandria – editia a IV-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

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 protocolului de colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul local al municipiului
Alexandria cu Agentia Nationala Antidrog in vederea sustinerii unor actiuni de educare si
constientizare, 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 protocolului de colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul local al
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municipiului Alexandria cu Organizatia Salvati Copiii Romania in vederea sustinerii unor actiuni de
educare si constientizare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea documentatiei tehnico economice “Alimentare cu energie electrica Campus universitar
Valahia, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii
si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea documentatiei tehnico economice “Amenajare peisagistica parc fosta U.M. 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

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 “Modernizare, extindere, dotare si amenajare curte
interioara Gradinita cu Program Prelungit 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
aprobarea documentatiei tehnico economice “Reabilitare cladire laboratoare Lic. Tehnologic nr. 1 (fost
Grup Scolar Tehnic)”, 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 participatiei in cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico economci, a
cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de
asociere privind realizarea in comun a unei achizitii publice ocazionale pentru proiectul “Achizitia de
mijloace de transport public – autobuze electrice”, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane
durabile, Prioritatea de investitii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii
urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1
– Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de
mobilitate urbana durabila. Apelul de proiecte dedicat cererilor de finantare depuse in parteneriat cu
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca lider de parteneriat, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare,
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea documentatiei tehnico economice si a devizului general actualizat pentru obiectivul 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

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 si a devizului general actualizat pentru obiectivul
de investitii “Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare 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 scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea a unei constructii C6 din cadrul
Liceului Teoretic Constantin Noica, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, in vederea demolarii acesteia, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca
nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se
aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x
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In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
schimbarea destinatiei a unor imobile din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1, apartinand 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
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 schimbarea destinatiei a unui imobil apartinand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, din centrala termica de zona in imobil cu alta destinatie, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare,
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri 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 teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria situat in Alexandria-Cernetu D.J.504, nr. cadastral 23590, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x
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In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in Aleea Ciresilor, nr. 4, nr. cadastral 25585, 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 unui teren apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 107 (lot 2), cu nr. cadastral 25041, dupa care se trece
la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc I14, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la inchirierea prin licitatie publica a unuir teren, apartinand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, zona bloc G1, 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 vanzarii in rate a locuintei nr. 12, 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
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horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Bogdan Doncea, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba
cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele
de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul
de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 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 nr. 13, situata in blocul S2, 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 si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Bogdan Doncea, Curea Gina Georgeta si Preda Catalin Ionut.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba
cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele
de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul
de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 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 nr. 14, situata in blocul S4, 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 si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
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Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Bogdan Doncea, Ilie Sorin Gabriel si Preda Catalin Ionut.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba
cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele
de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul
de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 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 nr. 9, situata in blocul S4, 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 si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe doamnele
consilier Curea Gina Georgeta, Cobarlie Silvia si Modrigala Constanta Claudia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba
cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele
de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 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 in anul 2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca
horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Bogdan Doncea, Curea Gina Georgeta si Florea Laurentiu.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba
cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele
de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
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Dl consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul
de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 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 din fondul locativ de stat
al municipiului Alexandria in anul 2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca
horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Bogdan Doncea, Epure Haralambie si Florea Laurentiu.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba
cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele
de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul
de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” .
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si
speciale, in Municipiul Alexandria catre SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC
LOCAL DE PERSOANE 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
acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transport public local de calatori in municipiul
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate
de voturi.

13

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 2018, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

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 si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe doamnele
consilier Curea Gina Georgeta, Cobarlie Silvia si Modrigala Constanta Claudia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba
cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele
de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru” .
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire aprobarea mutarii desfasurarii activitatii didactice din sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 2
din str. Ion Creanga, nr. 79 la sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 3 din str. Mihaita Filipescu, nr.
15 din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizarea
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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.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Rectificarea la art. 1 la Hotararea Consiliului
local nr. 264/29.08.2018, privind vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului
privat de interes locala al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 380A, cu nr. cadastral
22086, dupa care trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta o
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 11199 din 19.10.2018 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 2018, conform HCL nr.
97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
- Tabelul nominal nr. 11201/19.10.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si
accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit
urban, pe luna noiembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Tabelul nominal nr. 11205 din 19.10.2018 DAS 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 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Tabelul nominal nr. 11204/19.10.2018 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie, conform HCL nr.
97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
- Tabelul nominal nr. 11203/19.10.2018 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru
Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna
noiembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Tabelul nominal nr. 11202/19.10.2018 al DAS 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
2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
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-Tabelul nr. 11200/19.10.2018 al DAS 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 noiembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Adresa nr. 11281/23.10.2018 a DAS Alexandria prin care transmit tabelul cu prescolarii din
cadrul Gradinitei cu pp nr 10 Alexandria care vor fi transportati din str Dunarii nr 131 la sediul
Gradinitei cu pn nr 5 Alexandria.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Referatul nr. 11233/22.10.2018 al DAS Alexandria privind scolarizarea gratuita pentru anul II
de master la Universitatea Valahia din Targoviste, doamnei Alcea Cristiana din municipiul Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl
consilier Dumitrascu Catalin Alexandru), dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala.
- Referatul nr. 11003/15.10.2018 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta
domnului Grosu Georgel;
Dl consilier Florea Voicila propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1000 euro.
Nemaifiind si alte propueri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 23502/24.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind cererea nr.
21939/05.10.2018 a domnului Albu Paul.
Dl presedinte de sedinta spune ca acesta va fi transmis compartimentelor de specialitate pentru
analiza.
-Punctul de vedere nr. 23501/24.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr.
23299/22.10.2018 a domnului Muresan Gheorghe, proprietar al locuintei din str Gheorghe Doja, nr 27,
municipiul Alexandria si a doamnei Siomion Eugenia, chirias al terenului in suprafata de 160.50 mp, cu
destinatia de curte si gradina de la adresa Gheorghe Doja, nr 27, municipiul Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 22518/19.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 22115/01.11.2012, zona bloc 604, poz. 8, de la d-na Neagu Elena
la d-na Ghita Metoda Natalia.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 18627/05.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 25057/19.12.2010, zona bloc 715A-PT2, poz. 14, de la dl
Alexandrescu Doru Leonard la dl Popescu Cristian Catalin.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 21928/09.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 32718/28.11.2016, zona bloc A3-A4-B1, poz. 32, de la dl Dragne
Dan Ionut la dl Dumitrascu Gheorghe Valentin.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 20779/08.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 4109/06.03.2012, zona bloc 915-916, poz. 5, de la d-na Boja
Adriana la d-na Vasile Florin Lidia.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 20216/08.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 19282/2011, zona bloc 808-809, poz. 1, de la d-na Ciulica Mirela
(fosta Vlad) la d-na Ancu Florentina.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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-Punctul de vedere nr. 21030/08.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 19265/01.11.2011, zona bloc 601, poz. 7, de la d-na Guguloi
Maria Camelia la dl Petcu Marin.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 22300/15.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren copertina nr. 9971/11.05.2018, zona bloc 704-706, poz. 8, de la d-na Coman
Alina Marilena la dl Preda Nicolae.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 23309/25.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 14336/06.08.2010, zona bloc 802-823, poz. 10, de la d-na Bandulea
Verginica (sotia d-lui Bandulea Sergiu – decedat) la dl Luca Bogdan Daniel.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 23432/24.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 9019/09.05.2016, zona bloc T1-T4, poz. 29, de la d-na Otelea
Carmen la dl Piirlog Justinian Cristian.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 22932/24.10.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 13397/2010, zona bloc D3-D4, poz. 2, de la d-na Calota Constanta
la dl Stancu Danut.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 23041/23.10.2018 a Directiei Juridic Comercial privind plangerea
prealabila formulata de numita Voicu Nicoleta Marilena, care solicita revocarea HCL nr.
256/28.09.2018 pentru repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia
Nationala pentru Locuinte, nr 6, situata in blocul D, str Ion Creanga, ramasa disponibila in municipiul
Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii
consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
-Informarea nr. 23635/25.10.2018 a Compartimentului Monitorizare Unitati de Invatamant cu
privire la situatia creata in urma mutarii Gradinitei cu PP nr 10 la Gradinita cu PN nr 5.
Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta informare a fost luata in discutie la inceputul sedintei
si s-a luat act de aceasta.
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,
Petcu Marian Dragos

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 23877 din 30.10.2018
VIZAT
SECRETAR,
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 25.10.2018

Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat astazi 30.10.2018, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 25.10.2018, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Ene Paulica
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sedinta

