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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 

 Incheiat astazi, 26 februarie 2015, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.  

 Dl. presedinte de sedinta Neacsu Ionut 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 

municipiului Alexandria 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 12 

februarie 2015, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Neacsu Ionut, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, care prin dispozitia nr. 283 din 19 februarie 2015 si prin adresa nr. 5537 din aceeasi data, a 

convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 256/20.08.2014 

privind aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de tenis din incinta Parcului Padurea Vedea; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnul Stanescu Anghel din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru familia domnului Neagu Gigi din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea numarului de locuri la Cantina de ajutor social a 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 

Directiei de Evidenta a Persoanelor Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului de muzica “Festivalul 

martisorului editia a III-a 2015”, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii festivalului de teatru scolar “Pauza de teatru” 

2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur” 2015 prin 

acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 

 -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, pentru anul 2015; 

 -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 asociat la Asociatia Euro 

Teleorman, pentru anul 2015; 
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 -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 asociat la Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, pentru anul 2015; 

 -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 asociat la Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara “Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea in anul scolar 

2014-2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea „Sfatului Inteleptilor” din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu ecarisarea animalelor 

moarte in gospodariile crescatorilor individuali si pe teritoriul municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Strada Dunarii, zona bloc L12, scara A; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Strada Dunarii, zona bloc 1606; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Parcul Cinematograf; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Parcul Catedrala; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Strada Independentei, nr. 48; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor imobile care apartin domeniului public 

de interes local al municipiului Alexandria, din puncte termice in imobile cu alta destinatie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita catre S.C. WIROM GAS S.A. a unui 

teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona statia HCC; 

-Proiect de hotarare cu privire la concesionare prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii zona bl. I1; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 

municipiului Alexandria, a unor utilaje-centrale termice din cadrul CT ANL Sere si utilaje-centrale termice 

depozitate la CT Zona; 

-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri care 

apartin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria  care fac obiectul contractului  de 

delegare a gestiunii catre SC PIETE si TARGURI ALEXANDRIA SRL; 

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

local al unor terenuri din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare catre Serviciul public de interes 

local Administratia Domeniului Public a obiectivului Parc Padurea Vedea; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexelor nr. 1  si 2 la HCL nr. 3 din 31.01.2006 privind 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local din municipiul Alexandria; 
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 -Petitii si interpelari; 

Dl. Primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii festivalului de teatru scolar “Pauza de 

teatru” 2015; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria, a unor utilaje-centrale termice din cadrul CT ANL Sere si 

utilaje-centrale termice depozitate la CT Zona; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de 

investitii “Modernizare strada Mircea cel Batran in Municipiul Alexandria, tronson I si II”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de 

investitii “Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M.”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si 

asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Reabilitare Campus 
Universitar al Universitatii “Valahia” din Municipiul Alexandria”; 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 

ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 256/20.08.2014 privind aprobarea 

tarifelor de inchiriere a terenurilor de tenis din incinta Parcului Padurea Vedea, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 

il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

  

                                                                         x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la la 

prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul Stanescu 

Anghel 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 prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia 

domnului Neagu Gigi 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 
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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 

stabilirea numarului de locuri la Cantina de ajutor social a 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 aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Evidenta a Persoanelor 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta informeaza ca potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare a 

Consiliului local, la art.24 se mentioneaza ca pentru dezbaterile proiectelor de hotarare sau a celorlalte 

probleme, in cadrul comisiei de specialitate se va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o 

scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, iar potrivit art. 24, alin. 2, consilierul desemnat va 

redacta avizul comisiei pe baza amendamentelor aprobate  cu votul majoritatii membrilor acesteia si 

potrivit alin.3, avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat motivarea amendamentelor aprobate 

cat si cele respinse. Dl presedinte de sedinta intreaba comisia economica daca dl consilier Titirisca 

Florin  a facut vre-un amendament. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca nu mai are dreptul sa vorbeasca in plen. 

Dl presedinte de sedinta spune ca in cadrul sedintelor pe comisii are acest drept, iar in cadrul 

sedintei in plen se aproba proiecte de hotarare, conform Regulamentului de Organizare si Functionare a 

Consiliului loca. 

Dl consilier Tirisca Florin Nicusor spune ca vrea sa vorbeasca la obiect, fiind vorba de discutii. 
Dl presedinte de sedinta spune ca in cadrul sedintelor pe comisii se discuta si se fac 

amendamente. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuie sa fie discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca a informat colegii consilieri, iar pe viitor va trebui sa fie 

respectat acest regulament si il invita pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor sa ia cuvantul. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor ii spune d-lui presedinte de sedinta ca s-a facut de ras. 

Dl presedinte de sedinta spune ca a citit din regulament si il invita pe dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor sa citeasca acest regulament daca nu il cunoaste. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest regulament este aprobat de Consiliul local si trebuie 

respectat. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca Institutia Primarului si secretarul municipiului nu 

au legatura cu Directia de Evidenta a Populatiei, iar propunerea este vadit nelegala si singurul organ 

ierarhica superior ii este Consiliul local, nu Primarul sau secretarul. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor ce este in opinia 

dansului Primarul si ce rol are,fiind ordonator principal de credite. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca primarul se subordoneaza deciziilor Consiliului 

local. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin Nicusor se inseala, acestea fiind 

doua institutii separate.  

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca nu vrea sa se transmita opiniei publice ca in cadrul 

sedintelor Consniliului local este un circ, iar dl consilier Titirisca Florin Nicusor a facut o afirmatie 

jignitoare la adresa presedintelui de sedinta si nu este pima data cand dansul face astfel de afirmatii, iar 

dansul in calitate de primar va lua atitudine daca nu se va respecta regulamentul aprobat de dansii. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu 

Iuliana). 

 

                                                                      x   

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 

acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu 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 organizarii concursului de muzica “Festivalul martisorului editia a III-a 2015”, 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 organizarii evenimentului “Nunta de Aur” 2015 prin acordarea unor premii si diplome de 

fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie, 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 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, 

pentru anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca doreste sa se puna la dispozitie o justificare cu 

privire la cum se cheltuiesc aceste sume alocate de Consiliul local. 

Dl primar Victor Dragusin roaga responsabilii din aparatul de specialitate, respectiv Directia 

Buget Finante Taxe si Impozite sa solicite o situatie de la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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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 contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului 

Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Euro Teleorman, pentru anul 2015, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 

hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” 

(d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, 

Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

Dl primar Victor Dragusin informeaza d-nii consilieri care au votat impotriva ca aceste sume 
sume sunt utilizate in procent de 95 % la sustinerea financiara a deplasarii copiilor de liceu la Parada 

Europei. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca in ceea ce implica participarea la aceasta Parada a 

Europei, sunt directori, profesori si poate si elevi care considera ca acest eveniment aduce beneficii dar 

nu numai, iar evenimentul ar trebui regandit. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se aduc bani de acasa de catre copii. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor ce bani aduc 

copii de acasa. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se aduc bani pentru sponsorizari. 

Dl Dongea Bogdan Alin spune ca poate la unele licee se aduc bani. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca la unele licee se aduc bani de acasa, dar la Liceul 

Tehnologic nr. 1 nu se aduc bani de acasa de catre copii. 

 

 

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 contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Teleormanul”, pentru anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 

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

cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, 

Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2015, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba, avand in vedere monopolul detinut de Polaris, cum se mai 

realizeaza scopul acestei asociatii. 
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D-na consilier Stancu Iuliana spune ca a primit o informatie de la unul din liceele din 

municipiul Alexandria ca tariful pentru a participa la Parada Europei este de 3 milioane de lei vechi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta structura judeteana are obligatia de a verifica 

indeplinirea contractului de concesiune care la primit in numele si pentru autoritatile publice locale, 

aceasta fiind o structura de control. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl Oprea Eduard 

Laurentiu) si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, 

Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).   
                                                                                                                                                                                                                                                              

x 
x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de distributie si furnizare a 

energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta mentioneaza ca pentru intocmirea acestui proiect de hotarare au fost 

discutii in ultima sedinta a Consiliului local. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dupa ce s-a venit cu buget pe minus, acum se vrea 

acoperirea unor pierderi, considerand aceasta procedura ca fiind ilogica si ar fi putut creste pretul la 

giga-calorie, nu  sa se procedeze astfel, fara a se face o analiza a activitatii societatii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost o dezbatere pe acest subiect in ultima sedinta a 

Consiliului local, iar bugetul a fost cel care a reiesit dintr-un calcul aritmetic in urma unui tarif aprobat 

de o structura a statului, respectiv ANRSCE, neputand fi marite preturile, existand o baza legala pentru 

acorperirea acestor pierderi, iar d-nii consilieri au aprobat  cu majoritate de voturi in sedinta anterioara 
prezentarea acestui proiect de hotarare. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca daca acest proiect nu va 

fi aprobat, din iarna urmatoare, cetatenii respectivi nu vor mai putea primi caldura. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan), d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala. 

Dl primar Victor Dragusin roaga dl director al societatii respective sa transmita catre fiecare 

apartament, consilierii care s-au opus acestui proiect de hotarare. 

 

                                                                    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 cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea in anul scolar 2014-2015, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 

il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana 

fiind absent din sala. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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 

constituirea „Sfatului Inteleptilor” 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 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala.  

 

                                                                    x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la desemnarea persoanei responsabile cu ecarisarea animalelor moarte in gospodariile crescatorilor 

individuali si pe teritoriul 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 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala. 

                                                                                                                                                                                      

x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in Strada Dunarii, zona bloc L12, scara A, 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 

Titirisa Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu), d-na 
consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala. 

 

                                                                    x 
x  x 

 

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

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

privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in Strada Dunarii, zona bloc 1606, 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisa Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu), 

d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala. 

                                                                                                                                                                                         

x 

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in Parcul Cinematograf, 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 
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aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisa Florin Nicusor, 

Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).  

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in Parcul Catedrala, 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisa 

Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in Strada Independentei, nr. 48, 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisa 

Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

                                                                                                                                                                               

x 

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor 

apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 

il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor 

apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 

il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  
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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 schimbarea destinatiei unor imobile care apartin domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, din puncte termice in imobile 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 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan 

si Stancu Iuliana).  
 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la darea in folosinta gratuita catre S.C. WIROM GAS S.A. a unui teren 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona statia HCC, 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 

concesionare prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in strada Dunarii zona bl. I1, 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca 

Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 
x 

x  x 

 

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

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

privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri care apartin domeniului privat de 
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interes local al municipiului Alexandria  care fac obiectul contractului  de delegare a gestiunii catre SC 

PIETE si TARGURI ALEXANDRIA SRL, 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 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin 

Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

                                                                                                                                                                                                     

x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

declararea ca bunuri  apartinand  domeniului  privat de interes local al 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 13 voturi 
„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 

Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la darea in administrare si exploatare catre Serviciul public de interes local Administratia 

Domeniului Public a obiectivului Parc Padurea Vedea, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca 

Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  

                                                                                                                                                                                                                         

x 
x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

modificarea anexelor nr. 1  si 2 la HCL nr. 3 din 31.01.2006 privind declararea ca bunuri apartinand 

domeniului privat de interes local 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 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan 

si Stancu Iuliana).  

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii “Modernizare strada Mircea 
cel Batran in Municipiul Alexandria, tronson I si II”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este o suma foarte mare trecuta la sectiunea 

„cheltuieli diverse si neprevazute” in proiectul de hotarare si ar trebui sa fie mai multa transparenta. 
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Dl primar Victor Dragusin roaga pe d-na Gogoi Maria, director al Directiei Tehnic Investitii sa 

aduca cateva lamuriri cu privire la acest aspect. 

D-na Gogoi Maria, director al Directiei Tehnic Investiei spune ca in conformitate cu prevederile 

legale, pentru intocmirea devizului general al unui obiectiv de investitii, unul dintre capitolele 

prevazute de lege este acesta „diverse si neprevazute”, care se calculeaza ca un procent de pana la 

maxim 10% din valoarea investitiei de baza, fiind o suma care nu este obligatoriu sa fie cheltuita, in 

afara situatiei in care apar situatii neprevazute pentru care este necesara cheltuirea acestei sume. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan 

si Stancu Iuliana).  
                                                                                                                                                                                                                           

x 

x  x 

 

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 

predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de 

Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului 

de investitii “Reabilitare Campus Universitar al Universitatii “Valahia” din Municipiul Alexandria”, 

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

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

 

x 

x  x 

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

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

privire la aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii “Infrastructura si utilitati pe 

Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M.”, 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca 

Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  

 

 

x 

x  x 

 

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

- Tabelul nominal nr. 2118 din 23.02.2015 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2015, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 2119/23.02.2015 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si accentuat si 

asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe 

luna martie 2015, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

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

-Tabelul nominal nr. 2120/23.02.2015 cu elevii din clasele I-VIII care frecventeaza unitatile de 

invatamant de pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport gratuir urban, pe luna 

martie 2015, conform HCL nr. 290/23.102014. 
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 2121 din 23.02.2015 al AASPS cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2015 conform HCL nr. 

100/29.04.2013; 

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

- Tabelul nominal nr. 2122 din 23.02.2015 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna martie 2015, conform HCL 

nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 2123 din 23.02.2015 al AASPS 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 martie 2015, 

conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

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

 -Punctul de vedere nr. 597/24.02.2015 al Directiei Patrimoniu, privind preluarea contractului de 

inchiriere nr. 21843/09.09.2014, pentru terenul amplasat in vecinatatea CT nr. 8, de catre Burcea 

Mihaela Speranta I.I. de la S.C. SAM INVEST S.R.L. 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, 

Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana); 

 -Punctul de vedere nr. 5970/24.02.2015 al Directiei Patrimoniu, privind preluarea contractului 

de inchiriere nr. 7753/26.10.2004, pentru terenul amplasat in str. Bucuresti, bloc 805, ap. 2 de catre SC 

IULIANA SRL de la SC VYKMARS EXIM SRL. 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, 

Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana);  
 -Punctul de vedere nr. 5732/20.02.2015 privinda Directiei Patrimoniu privind analizarea 

solicitarii doamnei Marin Mariana – Nicoleta, administrator al SC CIM PRODSERV SRL de 

cumparare a terenului in suprafata de 157,00 m.p., situat in municipiul Alexandria, str. Turnu Magurele 

nr. 2. 

 Dl presedinte de sedinta propune sa se initieze un proiect de hotarare in acest sens, supune la 

vot propunerea si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 

Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu 

Iuliana);  

 -Punctul de vedere nr. 6027/24.02.2015 al Directiei Patrimoniu privind preluarea contractului 

de inchiriere nr. 1980/16.02.1998, pentru spatiul comercial, poz. 7, situat in str. Libertatii nr. 304-308, 

Piata Unirii, de catre SC NIAN SRL de la SC NACO IMPEX SRL. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 

„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard 

Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana);  

 -Punctul de vedere nr. 5920/23.02.2015 al Directiei Patrimoniu privind preluarea contractului 
de inchiriere nr. 7310/01.04.2013 pentru spatiul comercial, poz. 1, situat in str. Libertatii , nr. 304-308, 

Piata Unirii, de catre SC AGROTEL 001 SA de la SC AGROPREST SEED SRL. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 

„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard 

Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana); 

 -Adresa nr. 4433/10.02.2015 din partea unor cetateni ai municipiului Alexandria prin care 

solicita achizitionarea unui clopot bisericesc pentru capela din Cimitirul – Alexandria – Soseaua 

Alexandria-Bucuresti. 
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 Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta solicitare se va analiza de catre aparatul de 

specialitate si se va da un raspuns in consecinta. 

 -Informarea nr. 4548/23.12.2015 a Directiei Patrimoniu privind construirea bazei melifere pe 

teritoriul municipiului Alexandria. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 

„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard 

Laurentiu, Popescu Dumitru Dan), d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala. 

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,           

                                 Neacsu Ionut                                                                  Jr. Iulian Purcaru 
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                  JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 6407 din 27.02.2015 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 26.02.2015 

 

 

 

 Subsemnatii, Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi 27.02.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  26.02.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


