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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 26 ianuarie 2017, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 20 (douazeci) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, dl 
consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent nemotivat.  

 Dl. presedinte de sedinta Din Nelu 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 

decembrie 2016, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Din Nelu, da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel 

care, prin dispozitia nr. 122 din 19 ianuarie 2017 si prin adresa nr. 2186 din aceeasi data, a convocat 

aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de catre S.C. ADMINISTRATIA 

STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL de servicii juridice de consultanta, asistenta si 
reprezentare; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 

munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pe anul 2017;  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind 

atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a 

energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata 

serviciilor acordate la domiciliul acestora; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului municipiului Alexandria din 

anii precedenti, pentru anul 2017; 

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

din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare, in vederea constituirii 
societatii comerciale cu raspundere limitata „Parcul Industrial Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu Club Sportiv ATLETICO Alexandria in vederea sustinerii si realizarii in 

comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Handbal si Federatia Romana de Baseball; 

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

a unui teren din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira in cursul anului 

2017, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si terenurile inchiriate, apartinand 

domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2020; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 175/24.11.2016 cu privire 

la prelungirea termenului contractelor de inchiriere pentru terenurile inchiriate, destinate construirii de 

garaje si copertine; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, nr. 107, cu nr. cadastral 20547; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Cuza Voda, nr. 78B in CV 44, cu nr. cadastral 

23233; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL nr. 

120/16.06.2009 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 

terenuri din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 19, 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 unitatii locative nr. 21 din blocul 

704C, sc. A, str. Bucuresti; 

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

Martisor pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu Asociatia „TACEREA” Teleorman in vederea realizarii in comun a unor 

actiuni specifice persoanelor cu deficiente de auz; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive 

si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2017; 

 -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 modificarea Anexei la HCL nr. 214/28.12.2016 privind 

organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru 

anul scolar 2017-2018; 

 -Petitii si interpelari; 

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

htoarare: 

- 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 modificarea Anexei la HCL nr. 214/28.12.2016 privind 

organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria 

pentru anul scolar 2017-2018;  

 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 aprobarea achizitionarii de catre S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, 

CONSTRUCTII EDILITARE SRL de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare, 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 
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„abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, 

Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

  

                                                                         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 Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2017, dupa care se 

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

             

   x 

    x                 x 

 

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

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

privire la modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul 

Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 

stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora, 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 utilizarii excedentului municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 

2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 
6 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, 

Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).   

 

                                                                      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 
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acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din municipiul Alexandria, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propruneri pentru 

comisia de numarare a voturilor formata din trei persoane. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii. 

Cosilieri Epure Haralambie, Neacsu Ionut si Florea Laurentiu. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic 
sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Neacsu Ionut, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 

20 de voturi valabil exprimate s-au numarat 20 de 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  asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. 

Administratia Strazilor Constructii Edilitare, in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere 

limitata „Parcul Industrial 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 

asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu Club Sportiv 

ATLETICO Alexandria in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite de Federatia 

Romana de Handbal si Federatia Romana de Baseball, 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 declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a unui teren din municipiul 

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

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

de voturi.  
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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 

prelungirea termenului contractual, care expira in cursul anului 2017, pentru spatiile cu alta destinatie 

decat aceea de locuinte si terenurile inchiriate, apartinand domeniului public sau privat de interes local 

al municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt , dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.   

 
x 

x  x 

 

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

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

privire la modificarea si completarea HCL nr. 175/24.11.2016 cu privire la prelungirea termenului 

contractelor de inchiriere pentru terenurile inchiriate, destinate construirii de garaje si copertine, dupa 

care se trece la  intrebari, propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta modificare a aparut in urma discutiilor cu cetatenii 

si au aparut doua spete pentru a modifica corespunzator proiectul de hotarare. Dl primar Victor 

Dragusin propune la proiectul prezentat sa se completeze la Art. 3,  cu lit j)chiriasul are domiciliul la 

casa, dar are apartament proprietate in zona gatajului  si lit. k) chiriasul are contract de vanzare-

cumparare pentru autoturism, este inscris in evidentele fiscale ale municipiului Alexandria, dar acesta 

este inschis in circulatie pe numele fostului proprietar. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceste modificari au aparut fata de proiectul redactat si 
prezentat la mape deoarece sunt astfel de situatii. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca la art 3, alin 1, lit f) se precizeaza ca trebuie incheiar un 

contract de comodat la notariat autentificat si intreaba daca nu se poate incheia un simplu contract intre 

parti. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca au fost multe cazuri in care nu a existat nici un contract. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca exista o speta ca un proprietar de apartament sa aiba un 

garaj iar alta persoana care are acelasi domiciliu are un autoturism, sa nu mai necesite o autentificare la 

notariat pentru comodat. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca juristii trebuie sa se pronunte cu privire la puterea unui act 

juridic. Deasemenea dl Primar Victor Dragusin spune ca este un deficit foarte mare pentru locurile de 

parcare, iar ideea proiectului este ca proprietarii de apartamente sa beneficieze de locuri de parcare si 

nu autoturismele de firma. 

Dl consilier Florea Laurentiu precizeaza ca in speta dansului este vorba de un proprietar de 

apartament care detine un garaj, iar fiul sau fica care au acelasi domiciliu, detine un autoturism si sa nu 

mai fie nevoie de incheierea vre-unui contract la notar. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru aceasta ar trebui introdus o nou litera la articol si 

propune d-lui consilier Florea Laurentiu ca formulare lit l) daca proprietarul apartamentului si 

proprietarul autoturismului au aceeasi adresa postala, nu mai este nevoie de incheierea unui contract 

la notar. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca este de acord. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerile d-lui primar 

Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Florea Laurentiu si se 

aproba la 19 voturi “pentru” si 1 “abtinere” (dl consilier Streinu Marius). 

Dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata cu 

amendamentele adoptate si se aproba cu unanimitate de voturi.       

                                                                                                                                                                                                                              

x 

x  x 

 

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

dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in Str. Dunarii, nr. 107, cu nr. cadastral 20547, 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 Str. Cuza Voda, nr. 78B in CV 44, cu nr. cadastral 23233, dupa care se trece la 

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

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

  

x 
x  x 

 

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

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

modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la HCL nr. 120/16.06.2009 privind 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 

 

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

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

aprobarea vanzarii locuintei nr. 19, situata in blocul S1, sc. B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, 
construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propruneri pentru 

comisia de numarare a voturilor formata din trei persoane. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii. 

Cosilieri Epure Haralambie, Neacsu Ionut si Florea Laurentiu. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic 

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

Dl consilier Neacsu Ionut, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 

20 de voturi valabil exprimate s-au numarat 20 de 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 unitatii locative nr. 21 din blocul 704C, sc. A, str. Bucuresti, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propruneri pentru 

comisia de numarare a voturilor formata din trei persoane. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii. 

Cosilieri Epure Haralambie, Neacsu Ionut si Florea Laurentiu. 

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

Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic 

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

Dl consilier Neacsu Ionut, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 
20 de voturi valabil exprimate s-au numarat 20 de 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 aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Martisor pe raza municipiului 

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

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

de voturi.      

                                                                       x   

x  x 

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

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

asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu Asociatia 

„TACEREA” Teleorman in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor cu 

deficiente de auz, 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 
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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 principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara 

in municipiul Alexandria in anul 2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

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

aproba cu unanimitate de voturi.      

  
                                                                      x   

x  x 
 

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

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

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

Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

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

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propruneri pentru 

comisia de numarare a voturilor formata din trei persoane. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii. 

Cosilieri Epure Haralambie, Neacsu Ionut si Florea Laurentiu. 

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

Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic 
sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Neacsu Ionut, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 

20 de voturi valabil exprimate s-au numarat 20 de 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 modificarea Anexei la HCL nr. 214/28.12.2016 privind organizarea retelei scolare a unitatilor 

de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2017-2018, dupa care se 

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

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

                                                                      x 

x  x 

 

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

- Tabelul nominal nr. 744 din 19.01.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

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

272/25.09.2015.  
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Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 745/19.01.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

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

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

-Tabelul nominal nr. 739/19.01.2017 cu elevii clasele I-VIII care frecventeaza unitatile de 

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

februarie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 742 din 19.01.2017 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 
beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015; 

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

-Tabelul nominal nr. 741/19.01.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015; 

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

- Tabelul nominal nr. 740 din 19.01.201 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Tabelul nominal nr. 743 din 19.012.2017 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna februarie 

2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
 -Referatul nr. 760/20.01.2017 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta doamnei Curt Maria. 

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

 -Raportul nr. 18440/30.12.2016 al DGAS Alexandria privind activitatea desfasurata de 

asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016. 

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

 -Adresa nr. 104/20.01.2017 privind organizarea unei licitatii pentru inchirierea unor spatii 

excedentare. 

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

 -Raportul nr. 873/25.01.2017 al DGAS Alexandria privind serviciile si activitatile de asistenta 

medicala comunitara in municipiul Alexandria pe semestrul II al anului 2016. 

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

 -Punctul de vedere comun nr. 1459/25.01.2017 al DBFTI si JATRU privind  solicitarea 

asociatiei Club Sportiv „Handbal Teleorman Alexandria” nr. 685/10.01.2017. 

 Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca este vorba procesul cu ACS Handbal si s-a 
dorit sa se verifice daca banii pe care instanta a hotarat sa se dea catre ACS Handbal au fost cheltuiti 

conform procedurii legale pe domeniile solicitate. Tot dl administrator public spune ca verificarile nu s-

au putut efectua deoarece clubul nu a pus la dispozitie documentele si a fost sesizat Inspectoratul 

Judetean de Politie, unde s-a sesizat ca fondurile au fost cheltuite nelegal si s-a deschis dosar penal in 

acest sens. 

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

 -Adresa nr. 2741/26.01.2017 al compartimentului Resurse Umane cu privire la evaluarea 

performantelor profesionale pentru Secretarul municipiului. 
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 Dl consilier Florea Voicila propune acordarea calificativului Foarte Bine. 

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

Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 
 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           

                                    Din Nelu                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 3098 din 30.01.2017 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 26.01.2017 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 30.01.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  26.01.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


