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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 28 februarie 2018, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel si Dumitrascu Catalin Alexandru si d-na 

consilier Curea Gina Georgeta.  

 Dl. presedinte de sedinta Ilie Sorin Gabriel 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 14 

februarie 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-

nii consilieri (Preda Catalin Ionut si Titirisca Florin Nicusor). 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Ilie Sorin Gabriel, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 594 din 22 februarie 2018 si prin adresa nr. 4148 din aceeasi data, 

a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria pe anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria pentru anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

Serviciului Sanitar Veterinar S.R.L. Alexandria pe anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Primalex 

Proiect Tel S.R.L. Alexandria pentru anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Piete si 

Targuri Alexandria S.R.L. pe anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC 

CALOR SERV S.R.L. Alexandria pentru anul 2018; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pe anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si 

reparare strazi in anul 2018 in Municipiul Alexandria; 

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

serviciului public de producere, transport, distributie si  furnizare a energiei termice pentru populatie in 

sistem centralizat din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Parc Industrial Alexandria SRL; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 

Municipiilor din Romania, pentru anul 2018; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia 

Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria, pentru anul 2018; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea Concursului „ROMANIA MEA”, in Municipiul 

Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea Concursului „Uniti suntem ROMANIA”, in 

municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare prin gestiune directa a activitatilor de 

dezinfectie, dezinsectie si deratizare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 

Public Alexandria; 

 -Proiect de htoarare cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de functii si a 

Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public de interes local Administratia 

Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 

personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de 

Evidenta a Persoanelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala 

Alexandria in Directia de Asistenta Sociala Alexandria si aprobarea Organigramei, a statului de functii, 

numarului de personal si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta 

Sociala Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 100/26 aprilie 2017 privind 

stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de 

transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al 

Municipiului Alexandria, pe anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi 

elaborate de SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL Alexandria, in anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiecte elaborate de SC 

Primalex Proiect Tel SRL Alexandria;  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu SC WHITE 

POINT SRL Craiova, in vederea desfasurarii activitatii de publicitate pe raza municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor 

bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de parteneriat nr. 925/28.12.2017, catre Serviciul 
Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada DRUM DE CENTURA, 

nr. 23, CV 125; 

 - 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 VIILOR, nr. 1C, CV 

125; 
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 - 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 dezmembrare a unui teren apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in zona SERVICE-AUTO-ICIL, cu nr. cadastral 25414; 

 - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin atribuire directa, a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul municipiului 

Alexandria; 

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

local al municipiului Alexanria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in strada Dunarii, nr. 1; 
 - Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor constructii din cadrul Liceului 

Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) acestora, pe perioada desfasurarii lucrarilor de 

desfiintare (demolare) pentru realizarea obiectivului sala de sport cuprins in Lista-sinteza a obiectivelor 

de investitii din cadrul subprogramului  Sali de Sport, aprobat prin Ordinul MDRAPEE, nr. 

14/07.06.2017 la pozitia 1.044; 

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

local al municipiului Alexandria, a unui teren situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu 

Magurele, nr. 4; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada 

Dunarii, zona bolc I3; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 11, situata in blocul S1, sc A, 

str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

 - Proiect de hotarare cu privire larepartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchiriereii, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr. 11, situata in blocul S2, sc B, str Dunarii, ramasa 

disponibila, in municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 

modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, 

poz. 1; 

 - Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui bun imobil apartinand domeniului public de 

interes local din municipiul Alexandria, situat in str. Ciocan, Strand Vedea de la Serviciul Public de 

Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv 

Scolar Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in municipiul 

Alexandria, strada Dunarii, zona bloc 1602, sc.B; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 286 din 10 octombrie 2017 privind 

trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului 

Local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii, 

a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a 

cotei parti de teren aferenta acestora; 
 -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 propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 

hotarare : 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 

personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de 

Evidenta a Persoanelor; 



4 

 

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

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

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea S.C. 

APA SERV S.A. 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 

local in Adunarea Generala la SC APA SERV SA pentru aprobarea achizitionarii de servicii juridice 

prin intermediul unei firme de avocatura specializata; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Alexandria in 

Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC Transloc Prest SRL Alexandria 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 

personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, Directia Politia Locala si 

din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor;  

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

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

voturi.  

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

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

hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018, dupa care se 

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

hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia).    

                                                                      x 

x  x 
 

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

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

aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria pe anul 

2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 

5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore 

Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).   

 

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 Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 
Alexandria pentru anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 

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

13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea 

Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).    

 

          x 

x  x 

 



5 

 

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 Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Serviciului Sanitar Veterinar S.R.L. 

Alexandria pe anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 

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

13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea 

Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                       x  
x  x 

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

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

aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria pentru anul 

2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta 

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 

5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore 

Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

x 

x  x 

 

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

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

aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L. pe anul 2018, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 

„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore 

Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).  

 

                                                                    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 Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. 

Alexandria pentru anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune  ca s-a mai discutat de spre aceasta societate si s-a 

luat in discutie problema daca isi va mai continua sau nu activitatea aceasta societate. Tot dl consilier 

spune ca a vazut in raportul de specialitate ca minusurile se trag din anii trecuti. De asemenea dl 

consilier spune ca o societate comerciala nu trebuie sa prezinte un astfel de buget, stiind inca de la 
inceputul anului ca trebuiesc alocati bani pentru aceasta si poate era mai bine sa se faca de la inceput un 

aport pentru a se prezenta cu un buget pe zero. 

Dl Tabacitu Stefan, administratorul public al municipiului spune ca in mediul privat nu se poate 

propune un beget pentru o societate care merge pe pierdere, dar in acest caz este vorba de un serviciu 

public care este prestat de o societate comerciala a municipalitatii care nu este vinovata din activitatea 

desfasurata de pierderi, acestea fiind cauzate de faptul ca sistemul de transport este foarte vechi. Tot dl 

Tabacitu Stefan spune ca daca societatea se prezinta cu un buget pe profit, inseamna ca suma pe care 

Consiliul local o aproba pentru compensare se impune bugetului Consiliului local, ori nici o societate 
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publica nu poate impune Consiliului local prin proiectul de buget, in schimb poate veni cu o propunere 

de pierdere, care difera in functie de perioada de furnizare a agentului termic. Tot dl Tabacitu Stefan 

spune ca aceasta societate e obligata sa prezinte situatia exacta a cheltuielilor si pierderilor, iar 

Consiliul local hotaraste daca suporta cheltuielile sau daca inchide aceasta societate. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este de acord, dar poate era mai bine daca se 

venea dinainte cu un aport la aceasta socieate. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca nu se poate veni cu un aport deoarece nu se poate estima dinainte 

ce pierderi vor aparea. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca s-a mai discutat in sedintele anterioare ca trebuie mutati 
locatarii blocului social in module pentru a fi demolate blocurile cu risc ridicat, aceste blocuri fiind si 

principalele beneficiare ale agentului termic, iar daca se va reusi sa se obtina finantare pentru realizarea 
cartierului de module si demolarea blocurilor respective, societatea nu va mai putea functiona cu 

probabil 100 de apartamente in cartiere diferite, din punct de vedere tehnic costurile de functionare 

pentru un cazan destul de mare si un numar foarte redus de consumatori va genera facturi de 

nesuportat. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in situatia pe care a prezentat-o viitorul societatii va 

fi unul singur, de inchidere, iar blocul social de langa jandarmerie are centrala proprie, aceasta fiind 

administrata tot de SC TERMIC CALOR SERV SRL, dar poate fi transferata la o alta societate a 

municipalitatii. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca aceste compensari pe care le acorda 

municipalitatea nu sunt pentru pierderi generate de operator, bunurile sunt ale municipalitatii si date in 

administrare si folosire catre societatea comerciala, fiind vorba de conducte invechite si care nu sunt 

calibrate la acest numar redus de consumatori, iar preturile de facturare sunt reglemantate de catre 

ANRSCE. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta 

Claudia).   
 

                                                                      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 Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, 

CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pe anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.      

  

x 

x  x 

 

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

aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2018 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 
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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 

aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, transport, 

distributie si  furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul 

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

sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi 

„pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).        
 

   x 
    x                 x 

 

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

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

aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Parc Industrial 

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

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba care este stadiul acestei societati si care este planul 

de actiune pentru acest parc industrial. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dupa ce va capitaliza aceasta societate, va comanda 

proiectele pentru utilitati si va cere statutul de Prc Industrial la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Tot dl 

primar Victor Dragusin spune ca se va dori ca acest parc  industrial sa fie concesionat si posibilitatea 

oferirii acestui teren unui dezvoltator. 

Dl Neacsu Ionut, administratorul societatii spune ca dupa intocmirea documentatiilor se va dori 

obtinerea titulaturii de Parc Industrial GreenField, insemnand ca nu este nevoie ca suprafata de teren sa 

aiba utilitati si sa fie imprejmuit. 
Dl primar Victor Dragusin spuen ca partea de apa-canal este prinsa in programul operational de 

investitii majore, urmand ca celelalte utilitati sa faca parte dintr-un alt proiect. De asemenea dl primar 

spune ca nu se doreste a se construi cladiri, deoarece acestea difera in functie de investitor si ceea ce va 

dori sa faca. 

 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 aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local 

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

„Teleormanul” pentru anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 

cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, 

Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).   

 

   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 

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

municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor din Romania, pentru 

anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de 

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

de voturi.          

                                                                      x 

x  x 
 

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

privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria prin Consiliul local 

al municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet 

Teleorman-Alexandria, pentru anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

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

aproba cu unanimitate de voturi.     

   x 

    x                 x 

 

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

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

organizarea Concursului „ROMANIA MEA”, 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 organizarea Concursului „Uniti suntem ROMANIA”, 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 darea in 

administrare prin gestiune directa a activitatilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare catre Serviciul 
Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

     

                                                                      x 

x  x 
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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 Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare 

al Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 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 

reorganizarea Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria in Directia de Asistenta Sociala 

Alexandria si aprobarea Organigramei, a statului de functii, numarului de personal si a Regulamentului 

de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la modificarea Anexei la HCL nr. 100/26 aprilie 2017 privind stabilirea contributiei persoanelor 

varstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora, dupa care se trece la intrebari, 

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

 

   x 

    x                 x 

 

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 Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale 

destinate serviciilor funerare 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 Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Alexandria, pe anul 

2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, 

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

voturi. 
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   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de SC PRIMALEX PROIECT TEL 

SRL Alexandria, in anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 

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

13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda 
Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 
                                                                      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 tarifelor pentru lucrarile de proiecte elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL 

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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

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

aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu SC WHITE POINT SRL Craiova, in vederea 

desfasurarii activitatii de publicitate 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta 

Claudia). 

                                                                      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 statiei de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce face 

obiectul Acordului de parteneriat nr. 925/28.12.2017, catre Serviciul Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public 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 proiectul de hotarare este respins, obtinand 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 

   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 

concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada DRUM DE CENTURA, nr. 23, CV 125, 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 VIILOR, nr. 1C, CV 125, 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 si pentru ca nu sunt dl presedinte de 

sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si proiectul de hotarare este 

respins, obtinand 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).  

 

                                                                      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 dezmembrare a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in zona SERVICE-AUTO-ICIL, cu nr. cadastral 25414, 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 atribuire directa, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in extravilanul 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. 
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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 declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexanria, a 

unui teren din municipiul Alexandria situat in strada Dunarii, nr. 1, 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 anunta ca venit in sala si participa la lucrarile sedintei d-na consilier 
Curea Gina Georgeta, iar acum sunt prezenti in sala 19 consilieri. 

 

   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 

schimbarea destinatiei unor constructii din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) 

acestora, pe perioada desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare) pentru realizarea obiectivului sala 

de sport cuprins in Lista-sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul subprogramului  Sali de Sport, 

aprobat prin Ordinul MDRAPEE, nr. 14/07.06.2017 la pozitia 1.044, 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 trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a 

unui teren situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4, 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 
vanzarea prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Dunarii, zona bolc I3, dupa care se 

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

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

 

                                                                      x 

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

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

privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 11, situata in blocul S1, sc A, str. Dunarii din municipiul 

Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

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

persoane si 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 se aleaga o comisie de numare a voturilor 
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan 
Alin, Cobarlie Silvia si Preda Catalin Ionut. 

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din 

19 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”. 

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

secret. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchiriereii, construita prin Agentia Nationala 

pentru Locuinte, nr. 11, situata in blocul S2, sc B, str Dunarii, ramasa disponibila, in municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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

persoane si 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 se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan 

Alin, Cobarlie Silvia si Preda Catalin Ionut. 

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din 

19 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 de voturi „pentru”. 

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

secret. 
   x 

    x                 x 

 

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

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

inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 1, dupa care se trece la intrebari, 
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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 preluarea unui bun imobil apartinand domeniului public de interes local din municipiul 
Alexandria, situat in str. Ciocan, Strand Vedea de la Serviciul Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv Scolar 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 concesionarii prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local 

al municipiului Alexandria situat in municipiul Alexandria, strada Dunarii, zona bloc 1602, sc.B, dupa 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 
 

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

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

privire la modificarea HCL nr. 286 din 10 octombrie 2017 privind trecerea din domeniul privat de 

interes local al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, 

in domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii, a unor unitati locative, tip A.N.L., 

si transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta 

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

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

voturi. 

   x 

    x                 x 

 

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 Florea Voicila propune pentru functia de presedinte de sedinta al Consiliului local 

pentru urmatoarele trei luni pe dl consilier Doncea Bogdan Alin. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunera d-lui Consilier 

Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 



15 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea S.C. APA SERV S.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 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii 
consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 
                                                                      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 unui mandat special reprezentantului Consiliului local in Adunarea Generala la SC 

APA SERV SA pentru aprobarea achizitionarii de servicii juridice prin intermediul unei firme de 

avocatura specializata, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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

persoane si 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 se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan 

Alin, Cobarlie Silvia si Preda Catalin Ionut. 
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din 

19 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” 

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

secret. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si 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 se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan 

Alin, Cobarlie Silvia si Preda Catalin Ionut. 
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Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din 

19 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” 

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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Transloc Prest SRL 

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 14 voturi 

„pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, 

Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

                                                                      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 organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Alexandria, Directia Politia Locala si din cadrul Directiei de 

Evidenta a Persoanelor, 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. 1788 din 21.02.2018 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2018, 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. 1789/21.02.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

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

urban, pe luna martie 2018, 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. 1793 din 21.02.2018 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 2018, 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. 1792/21.02.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2018, conform HCL nr. 

272/25.09.2015; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
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- Tabelul nominal nr. 1795 din 21.02.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

martie 2018, 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. 1794 din 21.02.2018 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 2018, 

conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nr. 1790/21.02.2018 al DGAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care frecventeaza 

unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport gratuit urban, 
pe luna martie 2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Petitia inregistrata la nr. 3125/09.02.2018 a d-lui Stefanescu Vasile prin care reclama autogara 

TRANSALUTUS. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca stie despre aceasta speta inca de la inceput, cand s-a 

solicitat infiintarea autogarii respective. Tot dl consilier spune ca proprietarul casei nu a vrut ca 

proprietarii autogarii sa ridice un gard separator corespunzator. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca Municipiul Alexandria nu are nici un atribut in aceasta 

speta, acesta fiind al ARR-ului. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a fost la persoana respectiva in casa si este foarte 

neplacuta situatia. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu are nici un atribut Municipiul Alexandria in ceea ce 

priveste activitatea autogarii si nu Consiliul local aproba functionarea acesteia. Tot dl primar Victor 

Dragusin spune ca daca terenul ar fi fost al municipalitati se putea lua in considerare rezilierea 

contractului asupra terenului. 
Dl consilier Florea Voicila da citire prevederilor impuse prin hotararea Consiliului local in ceea 

ce privste reglemantarile impuse de catre municipalitate. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca ARR-ul da liceenta de functionare sau retragere, daca nu 

cetateanul se poate adresa instantei. 

Dl presedinte de sedinta spune ca aparatul de specialitate va da un raspuns cetateanului si il va 

indruma spre a rezolva problema. 

-Informarea nr. 3314/15.02.2018 a Compartimentului Protectie Civila in anul 2017. 

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

-Punctul de vedere nr. 1757/19.02.2018 al Directiei Patrimoniu, privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 17570/05.09.2013, zona bloc 585-586-591, poz 2, de la doamna 

Albeanu Silvia Paula la domnul Sindila Gabriel Sandu. 

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

-Punctul de vedere nr. 2307/19.02.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 1067/13.02.2013, zona bloc 819-820, poz 13, de la doamna Pancu 

Vasilica la doamna Peta Gabriela Lavinia. 
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,           

                               Ilie Sorin Gabriel                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 4881 din 05.02.2018 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 28.02.2018 

 

 

 

 Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 05.02.2018, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  28.02.2018,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                                                                     CONSILIER, 

   

                          Plosceanu Cristian                                                                  Ene Paulica 

 

 

 
 

 

 


