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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 26 noiembrie 2014, 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 Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din Legea nr. 

215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 

secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 

gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 

reprezentanti mass-media. 

 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 23 

octombrie 2014, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 

nefiind, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Tot dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 07 

noiembrie 2014, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 

nefiind, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (D-nii consilieri Florea 

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

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2079 din 19 noiembrie 2014 si prin adresa nr. 30276 din aceeasi 

data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investitii „Extindere retea iluminat public prin pozare subterana in zona Pod Vedea, Soseaua de Centura si 

alimentare cu energie electrica Semnal de intrare in Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea suplimentarii cheltuielilor proiectului „Ferma Grup Scolar 

Agricol” finantat prin POR 2007-2013 Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major 
de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, prin includerea cheltuielilor 

proiectului „Consolidare cladiri C1+ C14 Ferma Grup Scolar Agricol”, din bugetul local al Municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar 
de stat din Municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2014-2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul 

sportului si artei pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului 
Alexandria, cu S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. in vederea constituirii societatii comerciale cu 

raspundere limitata PRIMALEX PROIECT TEL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, apartinand 

domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii-Cupola; 
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 -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 H.C.C. in zona intersectiei cu Strada Mircea 
cel Batran; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la data de 31.12.2014, 
pentru contractele de inchiriere aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor 

apartinand domeniului public si privat de interes local al Municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului Sarbatorilor de 
Iarna pe raza Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a 
unor imobile din Municipiul Alexandria; 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea alipirii unor imobile care apartin domeniului public de 

interes local al Municipiului Alexandria, situate in strada Confederatiei nr. 8 si zona Centru Multifunctional 
pentru Tineret; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea alipirii unor imobile care apartin domeniului public de 

interes local al Municipiului Alexandria, situate in strada Al. Colfescu nr. 83 si 83 A; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes 
local al Municipiului Alexandria, situat in DJ 504 Alexandria-Cernetu; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocul 

F, str. Ion Creanga, care apartin domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Camera Agricola 

Judeteana Teleorman, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, 
situate in str. Constantin Brancoveanu, nr. 71; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999, privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Alexandria, judetul Telorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei locuinte convenabile situata in 
blocul F, strada Ion Creanga, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
Municipiului Alexandria a unor bunuri aflate in administrarea S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea transmiterii unor imobile, din domeniul public al statului si 

din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman, in 
domeniul public al Municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al Municipiului Alexandria; 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii imobilului nr. 27 din strada Gheorghe Doja preluat 
in proprietatea statului in baza  Legii nr. 112/1995, catre domnul Muresan Gheorghe; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  

Alexandria in  Consiliile   de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din Municipiul  
Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 141/31.10.2007 cu privire la infiintarea Comisiei 
de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Biroului 

Dispecerat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL 

SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria pe anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA SRL pe anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 278/30.09.2014 cu privire la aprobarea de ajutoare 
lunare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2014-
martie 2015, din bugetul local, in conformitate cu OUG nr. 70/2011; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru familia doamnei Arsene Steluta-Simona din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 
temporar pentru doamna Stan Maria din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social 

temporar pentru domnisoara Baiaram Nicoleta din municipiul Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 

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

hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in 

domeniul sportului si artei pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea elementelor de identificare ale unitatilor locative din 

blocul F, str. Ion Creanga, care apartin domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea alipirii unor imobile care apartin domeniului 

public de interes local al Municipiului Alexandria, situate in strada Confederatiei nr. 8 si zona 

Centru Multifunctional pentru Tineret; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei locuinte convenabile 

situata in blocul F, strada Ion Creanga, Municipiul Alexandria 

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

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in 

domeniul sportului si artei pe anul 2014; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea alipirii unor imobile care apartin domeniului 
public de interes local al Municipiului Alexandria, situate in strada Confederatiei nr. 1 si zona 

Centru Multifunctional pentru Tineret; 

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

fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria situata in blocul F, strada Ion Creanga, 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unitatii locative nr. 13 situata in 

municipiul Alexandria, strada Dunarii, Blocul ANL S1, sc. A, catre doamna Nica Oana Ionela; 

-Proiect de hotarare cu privire la plata sumei de 375038,23 lei catre Karpi Expert S.R.L., cu 

titlu de garantie in Contractul de credit nr. 16/530/K/7.07.2011. 

D-na consilier Stancu Iuliana roaga pe dl primar Victor Dragusin, ca initiator al proiectului 

cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  Consiliile   de 

Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din Municipiul  Alexandria, sa il retraga de 
pe ordinea de zi deoarece sunt multi tineri si fara experienta. Deasemenea d-na consilier Stancu Iuliana spune 
ca de multe ori directorii unitatilor de invatamant se confrunta cu probleme deoarece membrii in consiliile de 

administratie, care sunt majoritari, nu pot participa la sedinte. Tot d-na consilier Stancu Iuliana spune ca ar 
trebui desemnati mai multi reprezentanti ai societatii civile, deoarece s-a intamplat ca anumiti membrii in 

consiliile de administratie sa sustina un anumit punct de vedere politizat. Deasemenea d-na consilier Stancu 
Iuliana spune ca ar trebui desemnate persoane care au timp pentru consiliile de administratie si ceva 
cunostinte cu privire la sistemul de invatamant. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt multe solicitari din partea unitatilor de invatamant 

pentru constituirea sau reconstituirea consiliilor de administratie, iar ca primar nu poate sa nu dea 

curs acestor solicitari. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca legat de tineri sau oamenii 

fara experienta, multi dintre cei propusi sunt dascali. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca nu va 

fi in nici un fel perturbat procesul decizional din scoli intrucat dascalii angajati ai unitatilor de 

invatamant, raportat la reprezentantii Consiliului local si cei ai primarului, au un singur vot 

diferenta. De asemenea dl primar Victor Dragusin nu crede ca au fost luate decizii politice in cadrul 

consiliilor de administratie. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca alaturi de reprezentantii 

parintilor, reprezentantii Municipiului, e bine sa fie cati mai multi tineri pentru ca ei sunt aproape de 

perioada in care au invatat, fiind tineri, inteleg mai real ceea ce e nevoie intr-o unitate de invatamant 

si e foarte bine sa aiba sansa de a intelege ce inseamna actul de administratie. Tot dl primar Victor 

Dragusin spune ca este de acord cu faptul ca sunt multi directori ai unitatilor de invatamant care nu 
au avut experienta manageriala si care nu administreaza in totalitate in interesul copiilor. De 
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asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca sansa pe care Consiliul local o da unor persoane 

tinere este foarte buna pentru a pregatii tinerii sa invete ceea ce inseamna administratia unei unitati 

de invatamant  si pentru a putea pregati viitorul. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca cei mai in 

varsta au o anumita obisnuinta, datorita varstei si este timpul sa ne adaptam tinerilor, care vad altfel 

viata, incluzandu-i in actul decizional. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca nu va retrage de pe ordinea de zi proiectul de 

hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  

Consiliile   de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din Municipiul  Alexandria. 
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca nu stie cat de prezenti si de implicati vor fi reprezentantii in 

consiliile de administratii, ca se va modifica legea si vor fi probleme grele. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca legat de modificarea legii, va supune atentiei si aprobarii 

invitarea in municipiul Alexandria a unei echipe de specialisti de la Ministerul Educatiei Nationale , si 

impreuna cu toti reprezentantii de la toate consiliile de administratie de la unitatile de invatamant 
preuniversitar sa fie sustinute cursuri privind procedurile care trebuiesc indeplinite in consiliile de 
administratie din toate punctele de vedere. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca are o petitie pe care vrea sa o citeasca. 

Dl presedinte de sedinta spune sa astepte partea din sedinta dedicata petitiilor. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca sunt propusi in consiliile de administratie de la unitatile de 
invatamant numai tineri din PSD si ca se politizeaza invatamantul. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin exagereaza. 

 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 13 voturi „pentru” 

si 6 abtineri (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru 

Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

  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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Extindere 

retea iluminat public prin pozare subterana in zona Pod Vedea, Soseaua de Centura si alimentare cu energie 

electrica Semnal de intrare 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 suplimentarii cheltuielilor proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol” finantat prin POR 2007-2013 Axa 
prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a 
infrastructurii pentru formare profesionala continua, prin includerea cheltuielilor proiectului „Consolidare cladiri 

C1+ C14 Ferma Grup Scolar Agricol”, din bugetul local al Municipiului Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca in sedinta pe comisii a vorbit cu d-na Gogoi si a fost o 

greseala foarte mare, iar proiectul fiind pe fonduri europene, ar fi fost trimis inapoi, deoarece era o 

diferenta de 600.000 de ron la suma nerambursabila. Tot dl consilier Titirisca Florin ii spune d-lui 

secretar Iulian Purcaru ca toate proiectele de hotarari trebuie puse pe site cu cinci zile inainte de 

sedinta, asa cum spune legea si sa nu se mai vina cu lucruri suplimentare in ultimul moment. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este o necesitate de a afisa pe site proiectele in forma 

definitiva, dar informeaza ca daca au fost introduse pe ordinea de zi, ulterior proiecte noi, asta a 
insemnat ca reprezinta o urgenta si pentru a nu tine o sedinta de indata, s-a completat ordinea de zi si 
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intradevar sunt proiecte care nu ajung pe site cu cinci zile inainte de sedinta si sa se acorde atentie in 

cadrul sedintele pe comisii. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 

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

 

 

             

   x 

    x                 x 
 

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

privire la 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 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria, 

aferente semestrului I al anului scolar 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 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2014, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca o sa se abtina la acest proiect, dar vrea sa faca cateva 

referiri, deoarece intotdeauna este pus in fata faptului de a vota sau nu un proiect, chiar daca este bun in 

sine, dar uitandu-se la cifre, spune ca s-a alocat pentru veceurile de la scoala nr. 5 o suma care 

echivaleaza cu doua apartamente in municipiul Alexandria, respectiv suma de 300.000 de ron. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca o sa isi schimbe foarte mult modul de a comunica cu 

cetatenii si cu dl consilier Titirisca Florin. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie sa fie foarte 

clar faptul ca proiectele sunt intocmite de firme de specialitate, iar grupul sanitar este proiectat de o 

companie specializata, iar banii nu sunt de la bugetul local ci de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratie Publica, prin programul national de dezvoltare locala. De asemenea dl primar Victor 

Dragusin spune nu este vorba de o fiseta, ci de un grup sanitar scolar modern. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare in forma 

prezentata, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (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 
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asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, cu S.C. PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata 

PRIMALEX PROIECT TEL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
Dl consilier Titirisca Florin spune ca se putea duce la ASCE cu un nou domeniu de activitate si 

nu mai trebuia sa faca o firma noua. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca in actul constitutiv apar 

„activitati juridice”, iar ele nu se pot desfasura prin societati comerciale gen S.R.L., in afara de avocati 

definitivi care doresc sa se asocieze in S.R.L. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca in 

OUG nr 109 privind guvernanta corporativa, la art. 28, consiliul de administratie este format din cinci, 

persoane fizice sau juridice cu experienta in activitati de administrare sau management a unor 

intreprinderi publice profitabile sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate a 

intreprinderilor publice. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca in cazul societatilor comerciale, in 

consiiile de administratie nu trebuie sa fie selectati mai mai mult de doi functionari publici, iar in cazul 

de fata sunt cel putin trei. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca, la art. 29 scrie ca 

propunerile pentru membrii consiliilor de administratie se fac in baza unei selectii prealabile. Tot dl 

consilier Titirisca Florin spune ca nu era nevoie de aceasta noua societate si stia ca se lucra inainte cu 

cei de la Modul Proiect, iar acum se doreste sa se lucreze cu Primalex Proiect Tel. De asemenea dl 

consilier Titirisca Florin spune ca in asociere s-a mentionat „prin autofinantare”, iar acest cuvant nu 

exista nicaieri. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca prin autofinantare nu se ia dreptul de a veni cu 
aport de capital la firma si raspunderea este a Consiliului local. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca  

societatea poate sa se autofinanteze pe minus, poate sa faca proiecte si sa deruleze o activitate pe 

minus, cum de altfel in anul 2013 sunt societati comerciale care au adus un prejudiciu de 15 miliarde si 

nu s-a luat nici o masura, nici macar sa fie dati afara cei care nu si-au facut treaba. De asemenea dl 

consilier Titirisca Florin spune ca este impotriva acestui proiect si va face tot ce tine de dansul ca 

aceasta societate sa nu se infiinteze. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba pe dl consilier Titirisca Florin daca nu poate sa faca o 

schimbare de temperament si il mai intreaba ce prejudiciu s-a creat la societatile din subordinea 

Municipiului Alexandria. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin 

a folosit termeni pe care nu ii cunoaste, sau se face ca nu ii cunoaste, ori doreste sa manipuleze. Tot dl 

primar Victor Dragusin informeaza, cu privire la necesitatea societatii, ca in activitatea municipalitatii, 

cea mai mare problema a intampinat-o la redactarea proiectelor de catre terte companii, atat la termene 

cat si din punct de vedere calitativ, iar in acest context a considerat ca ar fi oportuna infiintarea 

societatii de proiectare a Municipiului, care sa serveasca legal autoritatile publice locale si in primul 

rand Primaria municipiului Alexandria, care pierde foarte multi bani pe proiecte, iar astfel Consiliul 
local va stabili tarifele si se va face economie si vor fi termene rezonabile de executie a lucrarilor. Tot 

dl primar Victor Dragusin explica termenul de autofinantare si spune ca este vorba de o societate 

comerciala cu capital de stat si este necesar sa se foloseasca acest termen de autofinantare pentru ca nu 

se vor finanta cheltuielile de functionare ale societatii comerciale, asa cum nu sunt finantate nici 

cheltuielile de functionare la APA SERV,  TRANSLOC sau TR ADMINISTRARE IMOBILE. De 

asemenea dl primar Victor Dragusin roaga pe dl consilier Titirisca Florin sa nu mai foloseasca termeni 

care rezoneaza pentru nestiutori intr-un anumit fel, sau daca va face acest lucru, va lua de fiecare data 

atitudine pentru a transmite cetatenilor intentia deloc corecta a d-lui consilier de a manipula. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu crede ca dl primar Victor Dragusin se pricepe la a citi o 

balanta si intreaba de unde apare minusul de 15 miliarde si cum functioneaza o firma cu minus. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 

prezentata, il supune la vot 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 inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, apartinand domeniului public de interes local 

al Municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii-Cupola, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
                                                                       x 

x  x 
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 H.C.C. in zona intersectiei cu Strada Mircea cel Batran, 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 termenului contractual, care expira la data de 31.12.2014, pentru contractele de inchiriere 

aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si privat 

de interes local al Municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2015, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

x 

x  x 

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

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

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile din Municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca se gandea cand urma sa apara acest proiect, cu 

autoservirea de la intersectia strazilor 1 Decembrie si Dunarii, unde se cere sa se mareasca spatiul asa 

cum au facut-o si ceilalti din zona. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca acolo s-a turnat ciment in 

fata magazinului sa nu se mai spuna ca este vorba de spatiu verde. De asemenea dl consilier Titirisca 

Florin spune ca in Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, se mentioneaza la art 27 ca 

imobilele ce apartin domeniului public si privat al statului sau dupa caz al unitatilor administrativ 

teritoriale se vor inscrie in carti funciare speciale al unitatilor administrativ teritoriale pe care sunt 

situate, cu exceptiile prevazute de lege, iar la art. 40 alineatul 5 se mentioneaza ca in cazul imobilelor 

proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, intabularea se realizeaza la 

cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, 

iar in lipsa acestora, a extraselor dupa inventarul centralizat a bunurilor respective atestat de Guvern in 

conditiile legii, certificate prin conformitate, iar la art 6 se mentioneaza ca pentru imobilele proprietate 

publica a unitatilor administrativ teritoriala, in lipsa actelor de proprietate sau extraselor dupa 

inventarul bunurilor respective se poate dispune inscrierea provizorie in baza hotararii emise in 
conditiile legii de Consiliul Judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresi, sau de Consiliul 
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Local. Tot dl consilier Titirisca Florin intreaba in ce act normativ este prevazuta conditia ca pentru 

intabulare bunurile sa fie trecute in proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale. De 

asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca in raportul de specialitate se mentioneaza ca prin 

aprobarea acestui proiect se urmareste solutionarea cererilor agentilor economici, persoane fizice, prin 

atragerea de fonduri la bugetul local. Tot dl consilier Titirisca Florin intreaba cum se justifica acest 

proiect, intabularea imobilelor ce apartin unitatilor administrativ teritoriale sau mvalorificarea lor prin 

vanzare, inchiriere sau concesionare, deoarece inchirierea sau concesionarea se pot efectuasi daca sunt 

bunuri proprietate publica. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca in noul Cod Civil, la art. 

861, alin 3 se mentioneaza ca bunurile proprietate publica pot fi date in administrare sau folosire si pot 
fi  concesionate sau inchiriate. Tot dl consilier Titirisca Florin ii spune d-lui primar Victor Dragusin ca 

daca vrea sa faca o referire exacta, sa justifice altfel, nu asa cum a facut-o. 
Dl primar Victor Dragusin il informeaza pe dl consilier Titirisca Florin ca raportul de 

specialitate nu il face dansul si roaga pe cine l-a facut sa explice. 

D-na Cornelia Dumitrescu, director al Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria spune ca isi cere scuze dar nu a inteles ce vrea sa spuna dl consilier Titirisca Florin. 

Dl primar Victor Dragusin spune de asemenea ca nu a inteles si il intreaba pe dl consilier 

Titirisca Florin daca vrea sa repete. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 

prezentata, il supune la vot 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 aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului Sarbatorilor de Iarna 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 

 

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 alipirii unor imobile care apartin domeniului public de interes local al Municipiului 

Alexandria, situate in strada Al. Colfescu nr. 83 si 83 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 6 „abtineri” (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 
dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat in 

DJ 504 Alexandria-Cernetu, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Titirisca Florin spune ca a observat ca se face aceasta dezmembrare deoarece este 

vorba de o retrocedare in baza Legii nr. 10/2001 si vrea sa stie care sunt cererile pentru retrocedare sau 

cine sunt solicitantii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca initial, cu cativa ani in urma, comisia locala de aplicare a 

Legii nr. 10/2001 impreuna cu Consiliul local su stabilit o suprafata de teren pe drumul spre Cernetu 

pentru a fi pusi in posesie cei care aveau dosare in vederea retrocedarii. Tot dl primar Victor Dragusin 

spune ca au fost pusi in posesie din anul 2010 un numar aproximativ de 15 persoane. 

D-na Cornelia Dumitrescu, director al Directiei Patrimoniu, spune ca nu este cazul unei puneri 

in posesie in momentul de fata, iar persoana respectiva este beneficiarul unei retrocedari, a primit un 
teren in suprafata de 970 de metrii patrati, este indreptatit sa primeasca acea suprafata, s-a facut 

dispozitie de punere in posesie, dar nu se poate fara aceasta dezmembrare. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

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

                                                                    x 

x  x 

 

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 pe termen limitat, catre Camera Agricola Judeteana Teleorman, a unui 

imobil apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situate in str. Constantin 

Brancoveanu, nr. 71, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca bunurile imobile aflate in proprietatea publica a unitatilor 

administrativ teritoriale pot fi date in folosinta gratuita pe o perioada limitata de catre institutii de 

utilitate publica. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca trebuie sa se faca diferenta intre domeniul 

public si domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale. De asemenea dl consilier Titirisca Florin 

spune ca in Codul Civil se face referire stricta la bunurile aflate in domeniul public pe cand bunul 

imobil din proiectul de fata face parte din domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, care poate 

fi inchiriat si valorificat. Tot dl consilier Titirisca Florin atrage atentia ca se poate valorifica acel imobil 

si nu sa fie dat gratuit. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca la art. 874 se precizeaza 
continutul si limitele dreptului de folosinta cu titlu gratuit, dreptul de folosinta asupra bunurilor 

proprietate publica se acorda cu titlu gratuit pe termen limitat in favoarea institutiilor de utilitate 

publica. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca este interesat in ce conditii functioneaza acum 

imobilul. De asemenea dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce trebuie sa se dea imobilul gratuit daca 

se poate inchiria. 

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, 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 anexei la HCL nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al Municipiului Alexandria, judetul Telorman, 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, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 
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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 trecerea 

din domeniul public in domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unor bunuri aflate in 

administrarea S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii 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 
aprobarea transmiterii unor imobile, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului 
si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman, in domeniul public al Municipiului 

Alexandria si administrarea Consiliului 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 „abtineri” (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 aprobarea vanzarii imobilului nr. 27 din strada Gheorghe Doja preluat in proprietatea statului in baza  

Legii nr. 112/1995, catre domnul Muresan Gheorghe, 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 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  Consiliile   de Administratie ale 

unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din Municipiul  Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie de vot secret, supune la vot sa fie trei membrii in 

comisie, se aproba cu unanimitate de voturi si roaga sa se faca propuneri pentru membrii comisiei de 

numarare a voturilor. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta propune pentru comisia de numarare a voturilor sa faca 

parte d-nii consilieri Talpiga Stelica, Petcu Marian Dragos si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa inmaneze 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 
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D-na consilier Cobarlie Silvia, presedinte a comisiei de numarare a voturilor spune ca rezultatul 

votului secret este urmatorul : 

 

Nr. crt.  

Unitatea de invatamant 

 

Nr. 

reprezen

tanti 

 

Numele si prenumele 

1. Gradinita  cu program prelungit nr. 4 1 Craciunica Mihaela – 13 voturi 

„pentru” si 6 voturi „impotriva” 

2. Gradinita cu program prelungit nr. 6 1 Ogrinja Alina - 13 voturi „pentru” si 6 

voturi „impotriva” 

3. Gradinita cu program prelungit nr. 7 1 Bugean Mariana - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva” 

4. Gradinita cu program prelungit nr. 8 1 Badea Andreea Felicia - 13 voturi 

„pentru” si 6 voturi „impotriva” 

5. Gradinita  cu program prelungit “Ion  

Creanga” 

1 Tanase Raluca - 13 voturi „pentru” si 6 

voturi „impotriva” 

6. Gradinita   cu program prelungit Nr. 10 1 Chesnoiu Postumia Roxandra - 13 

voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” 

7. Scoala gimnaziala „Mihai Viteazul” 3 Vergelea Laura - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva”, Cioaca Alina 

Daniela - 13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva”, Cristescu Dan - 13 voturi 

„pentru” si 6 voturi „impotriva” 

8. Scoala gimnaziala “Stefan cel Mare” 3 Tote Marioara - 13 voturi „pentru” si 6 

voturi „impotriva”, Gurban Ciprian - 

13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva”, Burcica Mihaela Raluca - 

13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva” 

9. Scoala gimnaziala „Alexandru 

Colfescu” 
2 Stanciu Violeta - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva”, Ionescu Adelina 

- 13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva” 

10.  Scoala gimnaziala nr. 5 2 Neicu Cristiana - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva” , Loghin Nicolae 

- 13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva”  

11. Scoala gimnaziala nr. 6 3 Martin Cristian - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva”, Cocovean Maria 

- 13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva”, Tiu Mihaela Adriana - 13 

voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” 

12. Scoala gimnaziala nr. 7 3 Dobre Anisoara - 13 voturi „pentru” si 
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6 voturi „impotriva”, Putineanu 

Mugurel Marius - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva”, Potbaniceanu 

Marian Liviu - 13 voturi „pentru” si 6 

voturi „impotriva” 

13. Colegiul National “Al. D. Ghica” 3 Tone Daniel Florin - 13 voturi 

„pentru” si 6 voturi „impotriva”, 

Ciorcila Andrei - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva”, Stoica Emanoil  - 

13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva” 

14. Liceul teoretic “Al. I. Cuza” 3 Mot Maria - 13 voturi „pentru” si 6 

voturi „impotriva”, Radu Mihaela - 13 

voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”, 

Ciobanu Bogdan - 13 voturi „pentru” 

si 6 voturi „impotriva” 

15. Liceul teoretic “Constantin Noica” 3 Potbaniceanu Bogdan - 13 voturi 

„pentru” si 6 voturi „impotriva”, Matei 

Ana Maria - 13 voturi „pentru” si 6 

voturi „impotriva”, Vladu Stefan Alin  

- 13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva” 

16. Liceul pedagogic „Mircea Scarlat” 3 Mitrache Corina - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva”, Tatu Alin - 13 

voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”, 

Boangher Alina - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva” 

17. Liceul tehnologic „Nicolae Balcescu” 3 Rosu Alexandru - 13 voturi „pentru” si 

6 voturi „impotriva”, Pisica Gheorghe 

- 13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva”, Plosceanu Cristian - 13 

voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” 

18. Liceul tehnologic nr. 1 3 Milac Raluca - 13 voturi „pentru” si 6 

voturi „impotriva”, Harabagiu Cristian 

- 13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva”, Jusca Mihai  - 13 voturi 

„pentru” si 6 voturi „impotriva” 

19. Scoala Postliceala Sanitara  2 Coman Irina - 13 voturi „pentru” si 6 

voturi „impotriva”, Moise Jeni Ionela - 

13 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva” 

 Dl consilier Neacsu  Alexandru nu crede ca au fost numarate coret voturile deoarece dansul a 

dat un vot pentru d-na Mot Maria si totusi are 6 voturi impotriva. 
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 Dl presedinte de sedinta spune ca poate a votat altcineva impotriva si daca doreste poate sa faca 

contestatie. 

Dl presedinte de sedinta spune ca in urma numararii voturilor proiectul de hotarare a fost 

adoptat cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”. 

 

 

 

          x 
x  x 

 

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

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

privire  la modificarea HCL nr. 141/31.10.2007 cu privire la infiintarea Comisiei de avizare a cererilor de 

organizare a adunarilor publice 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 privire la 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Biroului Dispecerat din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca vrea sa faca mici modificari, datorita dactilografierii, la art. 

9 se repetau literele g) si h) si prin urmare sa se faca modificarile ca dupa litera h) sa fie litera i) dupa 

care urmeaza litera j) si sa adauge urmatoarele: art. 5 va avea urmatorul cuprins „obiectivul principal al 

activitatii biroului dispecerat il constituie protejarea vietii cetatenilor si a bunurilor acestora, a vietii 

personalului propriu, a bunurilor si a celorlalte valori apartinand municipiului Alexandria, 

eficientizarea controlului, documentarea exacta a faptelor infractionale ori de alta natura, informarea 

oportuna a factorilor decizionali cu problemele potential generatoare de disfunctii in activitatea de baza 

a organizarii institutiei prin colectarea de sugestii si reclamatii de la cetateni, optimizarea conducerii si 

coordonarii, monitorizarea permanenta a activitatii specifice.”, la art. 9, in afara de modificarile 
propuse,  punctul i) va avea urmatorul cuprins: „Asigura preluarea si tine evidenta propunerilor si 

sugestiilor din partea cetatenilor, agentilor economici referitoare la defectiuni ale sistemului de iluminat 

public, avarii sisetem apa si canalizare, salubrizarea domeniului public, starea defectuasa a unor strazi 

din municipiul Alexandria si altele transmise telefonic la numerele 0247986 si 0800801986.”, o alta 

modificare, dupa punctul j) se introduce o noua litera k) cu urmatorul cuprins: „Preluarea tuturor 

sesizarilor referitoare la eventualele acte de coruptie savarsite de personalul institutiei.” si la art. 38, 

dupa litera f) se introduce o litera g) cu urmatorul cuprins: „Sa prezinte zilnic, in scris, primarului 

raport privind preluarea tuturor sugestiilor si sesizarilor care aduc atingere atat activitatii institutiei, cat 

si a celorlalte servicii publice si societati comerciale subordonate Consiliului local al municipiului 

Alexandria.”.  De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca a extins obiectul de activitate al 

biroului dispecerat. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca exista o autorizare pentru prelucrare date cu caracter 

personal si considera ca seful Politiei Locale Alexandria ar trebui sa isi dea demisia. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca totul este legal. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu 
modificarile si completarile aduse de dl primar Victor Dragusin si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 
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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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL 

Alexandria pe anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 

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

x 
x  x 

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

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

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

Alexandria in anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 

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

unanimitate de voturi. 

x 

x  x 

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

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

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL pe anul 2014, 

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, 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 
aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 

2014 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 

13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (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 modificarea HCL nr. 278/30.09.2014 cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea 

locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2014-martie 2015, din bugetul 

local, in conformitate cu OUG nr. 70/2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba care este motivatia pentru care s-a scazut de la o tona la opt 

sute de kilograme, deoarece acest proiect a fost adoptat in urma cu o luna si nu intelege ce s-a intamplat 
intr-o luna de nu mai pot fi acordate doua sute de kilograme. 
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Dl Voicu Ioan, director al AASPS, spune ca majoritatea ofertantilor pentru asigurarea acestui 

serviciu au ridicat problema ca furnizorii nu mai sunt in stare sa asigure cantitatea de o tona, mai ales 

avand in vedere ca se merge pe un tip de baloti care au fost vazuti, iar greutatea lor este intre opt sute si 

o mie de kilograme, datorita fluxului tehnologic si pentru a nu cade intr-o infractiune s-a hotarat sa se 

faca aceasta modificare de la o tona la opt sute de kilograme. 

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

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

 

                                                                    x 
x  x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei Arsene 

Steluta-Simona 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 doamna Stan 

Maria 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 
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnisoara Baiaram 

Nicoleta 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 premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si artei pe anul 2014, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca in proiect este o suma generala si intreaba care sunt 

criteriile ptrnu acordarea premierilo si cine face propunerile pentru premieri. 

D-na Gafencu Haritina, director al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite spune ca in anii 

anteriori s-au stabilit sumele in functie de solicitarile primite de la unitatile scolare si cluburile sportive, 
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iar acum s-a propus sa nu se depaseasca o anumita suma, iar premierile vor fi stabilite in functie de 

solicitarile primite. 

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

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

 

x 

x  x 

 

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

aprobarea alipirii unor imobile care apartin domeniului public de interes local al Municipiului 
Alexandria, situate in strada Confederatiei nr. 1 si zona Centru Multifunctional pentru Tineret, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a fost nevoie de sapte ani de procese pentru a se ajunge la 

acest proiect, iar dl Florica Mara asta a dorit cand a facut concesiunea si la acel moment autoritatile l-

au refuzat. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin stie ceva dar nu stie tot, ca la 

momentul la care face referire dl consilier Titirisca Florin era vorba de opt sute de metrii care 

reprezentau cladirea cinematografului, iar acum este vorba de o suprafata care inseamna extinderea 

cinematografului. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca dl Florica Mara la vremea respectiva a 

concesionat cinematograful pentru o activitate de cinematografie, iar acum este vorba de o noua 

destinatie, care prin vointa d-lor consilieri a fost data. 

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

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

 

x 
x  x 

 

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

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

privire la vanzarea prin licitatie publica a unei unitati locative din fondul locativ de stat al Municipiului 

Alexandria situata in blocul F, strada Ion Creanga, 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 unitatii locative nr. 13 situata in municipiul Alexandria, strada Dunarii, Blocul ANL 

S1, sc. A, catre doamna Nica Oana Ionela, 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 plata 
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sumei de 375038,23 lei catre Karpi Expert S.R.L., cu titlu de garantie in Contractul de credit nr. 

16/530/K/7.07.2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 

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

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, Florea Voicila, prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- Tabelul nominal nr. 15172/21.11.2014 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 decembrie 2014, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

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

- Tabelul nominal nr.15168/21.11.2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna decembrie 2014, conform HCL nr. 

290/23.11.2014.  

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

-Tabelul nominal nr. 15171/21.11.2014 a AASPS cu elevii din clasele I-VIII care frecventeaza 

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

pe luna decembrie 2014, conform HCL nr. 290/23.10.2014. 

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

-Tabelul nominal nr. 4621/03.11.2014 al Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria cu elevii care 

solicita vizarea legitimatiei de calatorie pe ruta I.A.A. – Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, anul scolar 

2014-2015; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi  
-Punctul de vedere nr. 30201/19.11.2014 privind  preluarea contractului de inchiriere nr. 

20890/26.10.2011, pentru terenul amplasat in str. Bucuresti , zona bloc 702C de catre S.C. 

REDCORANA S.R.L. de la S.C. ROFAL S.R.L.; 

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

-Referatul nr. 15266/24.11.2014 al AASPS privind solicitarea pentru scolarizare gratuita la 

Universitatea Valahia Targoviste – Filiala Alexandria; 

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

-Tabelul nominal nr. 15167/21.11.2014 cu persoanele – veterani si vaduve de razboi care pot 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna  decembrie 2014 conform HCL nr. 290/23/10/2014; 

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

-Tabelul nominal nr. 15170/21.11.2014 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 decembrie 

2014, conform HCL nr. 290/23.10.2014. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
- Tabelul nominal nr. 15169/21.11.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna decembrie 2014, conform 

HCL nr. 290/23.10.2014. 

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

-Referatul AASPS nr. 13808/17.11.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 

Marinache Maria.  

Dl presedinte de sedinta mentioneaza ca este vorba de 980 de lei pentru procurarea de materiale 

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

-Adresa inregistrata la nr. 30875/26.11.2014 catre Primaria municipiului Alexandria si Consiliul 

local al municipiului Alexandria, a locatarilor din zona Veterani a municipiului Alexandria cu privire la 

starea drumurilor, a canalizarii si a impozitelor. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca terenurile au fost initial date veteranilor de razboi in 

laza Legii nr. 18. Tot dl primar Victor Dragusinin spune ca in momentul in care proprietarii au 

cumparat acele terenuri nu aveau nici apa nici canal si nu a fost la acea vreme un angajament ca acolo 

se vor face intr-o anumita perioada retele stradale sau canalizare si este firesc sa fie finalizate, iar in 

acest context au fost prinse investitii de apa si canalizare ca lucrari de infrastructura primare in 
proiectul cu finantare externa derulat prin APA SERV. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune 

ca a trimis ASCE si alte subunitati in zona respectiva pentru a pune nisip si am mai nivela drumurile. 
Tot dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl Ciprian Gurba, director la APA SERV sa explice 

intarzierea lucrarilor pentru apa si canalizare din zona respectiva. 

Dl Ciprian Gurban, director la APA SERV, spune ca a facut o informare scrisa catre Primaria 

municipiului Alexandria si Consiliul local Alexandria, in care a spus ca aceste lucrari fac parte din 

proiectul major de reabilitare si extindere a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul 

Teleorman. De asemenea dl Ciprian Gurban spune ca in acest moment contractul a fost atribuit unei 

asocieri formata din doua firme, respectiv Transim Group si Competent Serv S.R.L., avand o valoare 

de 21 de milioane 984 de mii de lei fara TVA. Tot dl Ciprian Gurban spune ca lucrarile nu au mers 

corespunzator, intr-un ritm normal de executie si drept urmare, la solicitarea APA SERV catre 

consultantul supervizare s-au calculat penalitati pentru intarziere in executia lucrarilor in cuantum de 

15% din valoarea contractului, valoarea penalitatilor reprezentand 3 milioane 297678 lei la care se 

adauga garantiile. Tot dl Ciprian Gurban spune ca din sedintele pe care le-a avut cu consultantul 

supervizare la Ministerul Fondurilor Europene si sedintele comune cu Ministerul Mediului si 

Schimbarilor Climative s-a dorit respectarea tuturor pasilor legali, dar nu doreste sa se ajunga in situatia 

drumului european E70 de la iesirea din judetul Teleorman spre Craiova. De asemenea dl Ciprian 
Gurban spune ca  in momentul actual pentru lucrarile efectuate in municipiul Alexandria nu a fost 

decontat nici un ban catre antreprenor si sunt lucrari executate care sunt decontate, lucrari executate si 

nedecontate pentru ca nu au venit cu o situatie a lucrarilor, lucrari executate partial si nedecontate si 

lucrari neatacate pentru ca nu s-a dorit sa se inceapa alte lucrari pana nu sunt finalizate cele incepute. 

Tot  dl Ciprian Gurban informeaza, referitor la sesizarea  locuitorilor municipiului Alexandria din zona 

Veterani, ca reteaua de apa potabila este realizata si functionala in proportie de 100%, iar reteaua de 

canalizare nu este functionala deoarece nu s-a executat statia de pompare a apei uzate, terenul avand 

contrapanta catre colectorul din strada Libertatii, necesitant constructia unei statii de pompare a apei 

uzate. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba ce garantii are si daca constructorul este in faliment. 

Dl Ciprian Gurban spune ca asocierea e formata din Transim Group si Competent Serv, liderul 

asocierii fiind Transim Group cu 51% din contract , iar Transim Group a preluat tot contractul, cu 

aprobarea Ministerului Mediului si a consultantului supervizare. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba ce solutii are dl Ciprian Gurban pentru cetateni. 

Dl Ciprian Gurban spune ca la data 31.12.2015 spera ca aceste lucrari sa se finalizeze in 
proportie de 100% in toate orasele. 

Dl primar Victor Dragusin invita d-nii consilieri locali sa participe de 1 decembrie la ceremonia 

oficiala, iar apoi sa serveasca cetatenii municipiului Alexandria cu fasole si carnati, urmand ca de la ora 

15.00 sa inceapa un spectol. 

Dl consilier Neacsu Alexandru roaga d-nii consilieri sa ii permita, cu ocazia aproprierii zilei de 

1 decembrie, sa reproduca un citat de-al lui Ion Bratianu in fata delegatiei transilvanene la data de 14 

decembrie 1918. 
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Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           

                                Florea Voicila                                                                  Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 31169 din 28.11.2014 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 26.11.2014 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 28.11.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  26.11.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


