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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 27 februarie 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 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 
d-nii. Consilieri Din Nelu, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru si Titirisca Florin Nicusor 

fiind absenti nemotivati, un loc fiind vacant.  

 D-na consilier Ghicica Maria, presedintele de varsta, informeazaca prin dispozitia nr. 624 din 

20 februarie 2017 a fost convocat Consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta ordinara si 

precizeaza ca presedintele de sedinta ales, dl Din Nelu nu poate participa la aceasta sedinta. 

 D-na. presedinte de varsta Ghicica Maria 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.  

 D-na presedinte de varsta spune ca in vederea desfasurarii sedintei este necesar alegerea unui alt 

presedinte de sedinta, pentru sedinta din 27 februarie 2017, care sa preia conducerea lucrarilor acestei 

sedinte. Tot d-na presedinte de varsta roaga sa se faca propuneri pentru presedinta de sdinta. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru presedinte de sedinta pe dl consilier Florea 

Voicila. 

 Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de varsta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 D-na presedinte de varsta il invita pe dl consilier Florea Voicila, presedinte ales, pentru a prelua 

lucrarile sedintei. 

 Dl. presedinte de sedinta, dl Florea Voicila informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de 

drept, primarul si secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au 

fost invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, 

secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 10 

februarie 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 624 din 20 februarie 2017 si prin adresa nr. 5471 din aceeasi data, 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu privire la 

organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 102/28.09.2016 cu privire la 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul 

scolar 2015-2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului „Poezie pentru Mama” 

2017, in municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria, cu Asociatia Fotbal Club Municipal Alexandria, in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului sportiv al Federatiei Romane de 

Fotbal; 

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

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

comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Arte Martiale; 

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

municipiului Alexandria, cu Club Sportiv ABC JUDO Alexandria in vederea sustinerii si realizarii in 
comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Judo; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria si a Regulamentului de organizare si functionare a 

acesteia;  

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

serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice – Unitate de ingrijire la domiciliu; 

 -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 declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, in Piata 

Centrala; 

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

13/13.07.2016 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile 

din municipiul 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 

local din municipiul Alexandria a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

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

pentru Agricultura Judeteana Teleorman, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Constantin Brancoveanu, nr. 71; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viitorului, nr. 72A; 

 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea temporara, in folosinta gratuita, a unei suprafete de 

teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasare vatra 

de stupina; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a obiectivului de investitii „Reabilitare si 

refunctionalizare cladire (fost atelier) la Liceul teoretic AL. I. Cuza” catre Colegiul National 

„Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Alexandria, str. Carpati, nr. 27, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

Municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari; 

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

htoarare: 

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

serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice – Unitate de ingrijire la domiciliu; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare: 
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-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat in strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4, cu numar 

cadastral 23870. 

 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 validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului 

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

 Dl. presedinte de sedinta roaga comisia de validare să verifice legalitatea alegerii doamnei 

Cobarlie Silvia şi să prezinte raportul de validare. Pentru această activitate secretarul unităţii 

administrativ teritoriale va pune la dispoziţia comisiei de validare dosarul întocmit de Biroul Electoral 

al Circumscripţiei nr. 1 Alexandria, dosar ce cuprinde documentele care au stat la baza alegerii 

consilierilor, precum şi documentele din care rezultă îndeplinirea prevederilor art. 47 alin. (1) şi alin. 

(2) din Legea nr. 334/2006 republicată 2 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Dl. presedinte de sedinta da cuvântul preşedintelui comisiei de validare, domnului Augustin 

Ioan să prezinte raportul cu privire la validarea sau invalidarea mandatului doamnei Cobarlie Silvia, 
urmatorul supleant pe lista PSD la alegerile din 5 iunie 2016. Tot dl presedinte de sedinta precizeaza că 

potrivit art. 31, alin. (5) din Legea nr. 215/2001, validarea sau invalidarea mandatelor se face prin votul 

deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, şi supune la vot validarea doamnei consilier 

Cobarlie Silvia, iar consilierul în cauză nu voteaza si din totalul de 16 voturi se obtin 16 voturi 

„pentru”. 

 Dl presedinte de sedinta informeaza, conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consilierii ale căror 

mandate au fost validate, trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol. Pentru aceasta propune 
următoarea procedură: asistenţa se va ridica în pricioare şi consilierul validat se va prezenta la masa 

special amenajată, pe care se află Constituţia şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Biblie 

cât şi pe Constituţie, va da citire textului Jurământului şi-l va semna, în două exemplare, unul pentru 

consilier şi unul la dosar. Tot dl presedinte de sedinta precizeaza că legea prevede expres şi în mod 

imperativ pentru consilierii care refuză să depună jurământul, aceştia sunt consideraţi demisionaţi de 

drept, fiind înlocuiţi cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv. 

 D-na Cobarlie Silvia depune juramantul si il semneaza. 
 Dl presedinte de sedinta informeaza ca din acest moment sunt 17 consilieri cu drept de vot in 

sala. 

  

                                                                         x 

    x                 x 

 

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

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

modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 cu privire la organizarea comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate ale 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 unanimitate de voturi.       

Dl presedinte de sedinta informeaza ca a sosit in sala  si dl consilier Florea Laurentiu, iar din 

acest moment sunt prezenti in sala 18 consilieri cu drept de vot. 
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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 modificarea Anexei la HCL nr. 102/28.09.2016 cu privire la desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale 

unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 

2015-2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta precizeaza ca 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 propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor 

d-nii consilieri Ilie Sorin Gabriel, Preda Catalin Ionut si Doncea Bogdan Alin. Nemaifiind si alte 

propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de 

voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se 

treaca la exercitarea votului secret. 

Dl Ilie Sorin Gabriel, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 18 

voturi valabil exprimate s-au numarat 18 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 organizarii concursului „Poezie pentru Mama” 2017, in municipiul Alexandria, dupa 

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

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

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu 

Asociatia Fotbal Club Municipal Alexandria, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor 

actiuni stabilite conform Calendarului sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, 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 Kanazawa Alexandria in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite 
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de Federatia Romana de Arte Martiale, 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 asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu 

Club Sportiv ABC JUDO Alexandria in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni 

stabilite de Federatia Romana de Judo, 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 componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului 

Alexandria si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, dupa care se trece la 

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

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

    

x 

x  x 

 

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 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 precizeaza ca 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 propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor 

d-nii consilieri Ilie Sorin Gabriel, Preda Catalin Ionut si Doncea Bogdan Alin. Nemaifiind si alte 

propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de 

voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se 
treaca la exercitarea votului secret. 

Dl Ilie Sorin Gabriel, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 18 

voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”. 

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

secret. 

  

   

x 

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

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

declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor terenuri din 

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

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

unanimitate de voturi.    

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

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

local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, in Piata Centrala, 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 a Anexei nr. 2 la HCL nr. 13/13.07.2016 privind declararea ca 

bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local din municipiul 

Alexandria a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand domeniului privat 

de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
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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 darea 

in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Directia pentru Agricultura Judeteana Teleorman, 

a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 

strada Constantin Brancoveanu, nr. 71, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

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

aproba cu unanimitate de voturi.     

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viitorului, nr. 72A, 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 

atribuirea temporara, in folosinta gratuita, a unei suprafete de teren, apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, pentru amplasare vatra de stupina, 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 darea in administrare a obiectivului de investitii „Reabilitare si refunctionalizare 

cladire (fost atelier) la Liceul teoretic AL. I. Cuza” catre Colegiul National „Alexandru Ioan 

Cuza” din municipiul Alexandria, str. Carpati, nr. 27, judetul Teleorman, dupa care se trece la 

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

 

x 

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

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

alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Alexandria pentru 

urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei 

luni pe dl consileir Florea Voicila. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unaniitate 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 strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4, cu numar cadastral 23870, judetul 

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

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

de voturi.       

 

                                                                      x 

x  x 

 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
- Tabelul nominal nr. 2126 din 20.02.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 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. 2119/20.02.2017 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 martie 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. 2127/20.02.2017 cu elevii clasele I-VIII care frecventeaza unitatile de 

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

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. 2121 din 20.02.2017 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 martie 2017, 
conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Tabelul nominal nr. 2122 din 20.02.2017 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 martie 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. 2125/20.02.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 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. 2120 din 20.02.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

martie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

 -Referatul nr. 2312/23.02.2017 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta doamnei Nita Florica, care nu dispune de resursele necesare pentru achitarea unor datorii la 

utilitatile de stricta necesitate. 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Raportul nr. 4615/10.02.2017 al Compartimentului Protectie Civila privind analiza dotarii cu 

cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor in anul2016. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de acesta. 

 -Raportul nr. 5436/16.02.2017 al Compartimentului Protectie Civila cu privire la evaluarea 

activitatii comitetului local pentru situatii de urgenta pe anul 2016. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de acesta. 

 -Raportul nr. 4879/14.02.2017 al Compartimentului Protectie Civila privind analiza semestriala 

a capacitatii de aparare impotriva incendiilor a Unitatii Administrativ Teritoriale ale municipiului 

Alexandria in semestrul II al anului 2016. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de acesta. 

 -Punctul de vedere nr. 5728/22.02.2017 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 34631/2015, zona bloc M8-M9, poz. „B”, de 

la dl Cristea Mihail Cristian la d-na Ilie Elena. 

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

 -Punctul de vedere nr. 5732/22.02.2017 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind transferul contractului de inchiriere teren parcare nr. 25416/2010, zona bloc 713, poz. 25, de la 

dl Tufan Florian la dl Petcu Adrian. 
 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 5727/22.02.2017 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 20610/2016, zona bloc 38 SERE, poz. 17, de 

la dl Naidin Stefan la dl Bobonete-Ionescu Valentin. 

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

 -Punctul de vedere nr. 5731/22.02.2017 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind transferul contractului de inchiriere teren copertina nr. 4075/1998, zona bloc 395, poz. 17, de la 

d-na Sotirescu Dumitra la d-na Manea Nicoleta. 

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

 -Punctul de vedere nr. 5730/22.02.2017 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 5518/2008, zona bloc 597-599, poz. 9, de la 

d-na Dragnea Constanta la dl Jianu Florin Dumitru. 

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

 -Punctul de vedere nr. 5729/22.02.2017 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 3814/2014, zona bloc 600, poz. 13, de la dl 
Neaga Iulian la dl Serban Valeriu. 

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

 -Punctul de vedere nr. 6053/24.02.2017 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind preluarea contractului de inchiriere nr. 36830/15.12.2015, pentru terenul amplasat in strada 

Libertatii, zona bloc K2, de catre SC APA SERVICE LIVE SRL de la SC ECO ITAL CHIMICA SRL. 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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 -Punctul de vedere nr. 5483/23.02.2017 al Directiei Patrimoniu privind adresa cu nr. 

5483/20.02.2017 a d-nei Ghimis Natalita Mioara prin care solicita preluarea concesiunii din str. 

Gheorghe Doja nr. 34A si 34D. 

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

 -Punctul de vedere nr. 4848/21.02.2017 al Directiei Patrimoniu privind solicitarea d-lui 

Botorogeanu Ilie pentru cumpararea unui teren in suprafata de 24 mp situat pe str. 1 Decembrie nr. 172. 

 Dl Botorogeanu Ilie, prezent in sala, preia cuvantul pentru a-si prezenta punctul de vedere 

privind situatia prezentata. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca daca se va gasi o solutie legala, se va intocmi un proiect de 
hotarare in acest sens, pentru ca nu se pot vinde astfel de terenuri, fiind inalienabile, conform legilor in 

vigoare. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca va merge pe teren si Comisia de Urbanism din cadrul 
Consiliului local al municipiului Alexandria impreuna cu personalul din cadrul aparatului de 

specialitate, pentru a verifica situatia de la fata locului. 

 Dl presedinte de sedinta supune punctul de vedere si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Informarea nr. 5711 din 22.02.2017 al Compartimentului Protectie Civila cu privire la 

desfiintarea serviciuluiu voluntar pentru situatii de urgenta al municipiului Alexandria. 

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

 -Punctul de vedere nr. 5192 din 16.02.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu cu privire la 

cerere nr. 4414/08.02.2017 a d-nei Andreica Daniela Ionela, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 13 

situata in blocul S4, sc B, str Dunarii, municipiul Alexandria. 

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

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

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

 
 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                Florea Voicila                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr.             din 02.03.2017 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 27.02.2017 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 02.03.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  27.02.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


