JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 28 noiembrie 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 21 (douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul
local.
Dl. presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos 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 12
noiembrie 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2045 din 21 noiembrie 2018 si prin adresa nr. 26845 din aceeasi
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului
Alexandria doamnei Caracaleanu Camelia;
-Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe
anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea
contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexa la HCL nr. 282/25 octombrie 2018, privind
organizarea “Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna – editia a IV-a”, in Municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al
Municipiului Alexandria cu Gradinita cu P.P. nr. 6 Alexandria in vederea sustinerii si realizarii in
comun a unor actiuni educative;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2018-2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice
a Gradinitei cu P.P. nr. 10 din sediul Gradinitei cu P.N. nr. 5 din str. Libertatii nr. 1 din municipiul
Alexandria la internatul Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu” din dtr. Libertatii, nr. 69 din
municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor
fonduri pentru Parohia “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al
municipiului Alexandria cu ASOCIATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE URBANA SI
TERITORIALA (CDUT) in vederea implementarii in comun a “Romanian Urban Index – Sistem
independent de monitorizare al serviciilor publice”, finantat prin Programul Operational Capacitate
Administrativa, cod SMIS 113123;
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordului de principiu al Consiliului local al
municipiului Alexandria ca SC Parc Industrial Alexandria SRL sa beneficieze de facilitatile prevazute
la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;
-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 modificarii si completarii Programului de executie a
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2018 in Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si
Targuri Alexandria SRL pe anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in
Adunarea Generala a Asociatilor la SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la H.C.L. nr. 192/25.06.2015, privind
aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la punerea la dispozitia “Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, a terenurilor
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru constructiile noilor
investitii aferente acestuia;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 69/10.08.1999,
privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria,
judetul Teleorman;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate
inchirierii, în Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei
sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei
de prioritati;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.7, situată in blocul S2,
sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii,
construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr.13, situata in blocul S4, sc.B, str. Dunarii, ramasa
disponibila in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor terenuri din intravilanul
municipiului Alexandria, E 70, nr. cadastrale 25773 – 25802, catre S.C. PARC INDUSTRIAL
ALEXANDRIA S.R.L.;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat a unui imobil cladire, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai nr.
107, bloc B9, sc. A, catre Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman;
-Proiect de hotarare cu privire la vânzarea cu drept de preempţiune, a unui teren aparţinând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe DJ 504 - Şos. Alexandria –
Cernetu;
-Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 508;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obtinere
Autorizatie de securitate la incendiu Piata Centrala Alexandria – Cupola;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, dupa
achizitie, pentru obiectivul de investitii “Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si anvelopare
anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”;
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-Proiect de hotarare cu privire la asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de
cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat, prin PNDL, dupa achizitie pentru obiectivul de
investitii “Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan
cel Mare”;
-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 urmatoarelor proiecte de
htoarari:
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordului de principiu al Consiliului local al
municipiului Alexandria ca SC Parc Industrial Alexandria SRL sa beneficieze de facilitatile prevazute
la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor terenuri din intravilanul
municipiului Alexandria, E 70, nr. cadastrale 25773 – 25802, catre S.C. PARC INDUSTRIAL
ALEXANDRIA S.R.L.;
-Proiect de hotarare cu privire la punerea la dispozitia “Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, a terenurilor
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru constructiile noilor
investitii aferente acestuia;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obtinere
Autorizatie de securitate la incendiu Piata Centrala Alexandria – Cupola;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
- Proiect de hotarare cu privire la punerea la dispozitia SC APA SERV SA, in calitate de
beneficiar al “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul
Teleorman in perioada 2014-2020”, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, in vederea realizarii constructiilor din cadrul proiectului respectiv;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru
obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala gimnaziala
nr. 7”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru
obiectivul de investitii “Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr. 5 Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului
Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si
a terenurilor, apartinand domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria,
diferentiate pe zone de interes comercial;
-Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu
personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in bugetul local al
municipiului Alexandria pe anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod
exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei
sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri
specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria si intocmirea listei de prioritati;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului
sarbatorilor de iarna pe raza municipiului Alexandria.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de
voturi.
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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 conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Alexandria doamnei
Caracaleanu Camelia, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl primar Victor Dragusin da citire expunerii de motive a proiectului de hotarare cu privire la
conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Alexandria doamnei Caracaleanu Camelia.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca
horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Bogdan Doncea, Cobarlie Silvia si Curea Gina Georgeta.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa 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 consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul
de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru” .
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
Dl primar Victor Dragusin inmaneaza diploma de cetatean de onoare al municipiului
Alexandria d-nei Caracaleanu Camelia.
D-na Caracaleanu Camelia multumeste si sustine o scurta alocutiune.
x
x

x

Dl consilier Streinu Marius paraseste sala de sedinta.
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
Rectificarea bugetului 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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Modrigala Constanta Claudia si Grigore Nicusor);
Dl consilier Streinu Marius intra in sala de sedinta.
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. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractarii unei finantari
rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei, 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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor,
Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Modrigala
Constanta Claudia si Grigore Nicusor).
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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 Anexa la HCL nr. 282/25 octombrie 2018, privind organizarea “Festivalului de
colinde, traditii si obiceiuri de iarna – editia a IV-a”, 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
asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Gradinita cu
P.P. nr. 6 Alexandria in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni educative, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi;
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul
Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2018-2019, 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
aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice a Gradinitei cu P.P. nr. 10 din sediul
Gradinitei cu P.N. nr. 5 din str. Libertatii nr. 1 din municipiul Alexandria la internatul Liceului
Tehnologic “Nicolae Balcescu” din dtr. Libertatii, nr. 69 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 alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia “Sfintii
Apostoli Petru si Pavel” din Municipiul 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
asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu ASOCIATIA
CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE URBANA SI TERITORIALA (CDUT) in vederea
implementarii in comun a “Romanian Urban Index – Sistem independent de monitorizare al serviciilor
publice”, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, cod SMIS 113123, 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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC TRANSLOC PREST
SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a discutat in sedinta pe comisii si nu este de acord
cu acest proiect de hotarare, deoarece aceasta societate se indreapta catre faliment. Tot dl consilier
Titirisca Florin Nicusor spune ca aceasta societate se afla intr-o situatie grava, chiar daca in momentul
de fata se incearca o redresare, precizand ca vor mai fi si alte situatii in care vor mai fi alocati bani. Dl
consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in ceea ce priveste subventia pentru elevii care frecventeaza
unitatile de invatamant din municipiu si care vin din localitatile invecinate, ar trebui sa se ocupe
Ministerul Educatiei sau Consiliul Judetean Teleorman.
Dl administrator public al municipiului Alexandria, dl Tabacitu Stefan spune ca au mai fost
discutii vizavi de societatile care se afla in situatii delicate si se incearca sa se gaseasca modalitati de a
le aduce pe linia de plutire. Dl Tabacitu Stefan spune ca acum societatea are un nou director, aceasta
fiind o prima masura, iar acum au fost identificate costurile si se lucreaza la un program de modificare
a tarifelor, pentru a fi corelate cu costurile actuale.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu
Catalin Alexandru, Modrigala Constanta Claudia si Grigore Nicusor).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi
in anul 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
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x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul
2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune nu a fost nimeni de la SC Piete si Targuri Alexandria
SRL la sedintele pe comisii si intreaba daca este cineva prezent acum, considerand ca societatile trebuie
sa aiba reprezentanti prezenti la sedintele pe comisii. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca
trebuiesc verificate sumele introduse in proiect. Deasmenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune
ca a vazut doua propuneri de investitii, respectiv pentru achizitie de parcometre, iar ce-a de a doua nu a
putut fi identificata.
Dl director, dl Teodorescu Octavian spune ca ce-a de-a doua investitie este pentru achizitia unei
aplicatii pentru cimitire.
Dl conislier Titirisca Florin Nicusor spune ca dl director ar trebuii sa fie prezent la sedintele pe
comisii pentru a face astfel de lamuriri.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC
Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca
horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Bogdan Doncea, Preda Catalin Ionut si Florea Laurentiu.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa 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 consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul
de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 voturi „pentru” si 7 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 modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, dupa care se
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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 propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de
locuințe și in repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate inchirierii, în Municipiul Alexandria, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de
locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati, 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 vânzării in rate a locuinței nr.7, situată in blocul S2, sc.B, str. Dunării din
municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca
horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Bogdan Doncea, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa 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 consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul
de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 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
repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru
Locuinte, nr.13, situata in blocul S4, sc.B, str. Dunarii, ramasa disponibila in municipiul Alexandria,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca
horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri
Bogdan Doncea, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa 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 consilier Doncea Bogdan, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul
de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 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 darea in folosinta gratuita pe termen limitat a unui imobil - cladire, apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai nr. 107, bloc B9, sc. A, catre
Inspectoratul de Politie Judetean 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

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 vânzarea cu drept de preempţiune, a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria, situat pe DJ 504 - Şos. Alexandria – Cernetu, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare,
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la la
închirierea prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc 508, 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 aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, dupa achizitie, pentru obiectivul de
investitii “Modernizare spatii de agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan
cel Mare”, 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 asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza
de la bugetul de stat, prin PNDL, dupa achizitie pentru obiectivul de investitii “Modernizare spatii de
agrement, imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, 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 pe d-na consilier Curea Gina Georgeta ca presedinte de
sedinta pentru urmatoarele trei luni.
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata cu propunerea d-lui consilier Florea Voicila 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 punerea la dispozitia SC APA SERV SA, in calitate de beneficiar al “Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, a unor
terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea realizarii
constructiilor din cadrul proiectului respectiv, 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
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii “Reabilitare,
modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala gimnaziala nr. 7”, 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 indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii
“Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr. 5 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 zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru
inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor, apartinand domeniului
public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferentiate pe zone de interes comercial,
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 redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi
unitati administrativ-teritoriale in bugetul 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 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 propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de
locuinte si in repartizarea locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din
sanatate, in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se
aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de
locuinte destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul
Alexandria si intocmirea listei de prioritati, 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 pentru organizarea Targului sarbatorilor de iarna pe raza municipiului
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate
de voturi.
x
x
x
In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
-Punctul de vedere nr. 26362/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4 Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26363/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Gradinitei cu Program Prelungit nr. 7 Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26364/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Gradinitei cu Program Prelungit „Ion Creanga” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26365/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Scolii Gimnaziale „M. Viteazul” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26366/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Scolii Gimnaziale „Stefan cel Mare” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26367/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Scolii Gimnaziale „Al. Colfescu” Alexandria.
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26368/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Scolii Gimnaziale nr. 5 Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26369/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Scolii Gimnaziale nr. 7 Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26370/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Liceului Tehnologic „N.Balcescu” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26371/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Col. Nat. „A. I. Cuza” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 26372/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Liceului Teoretic „A. D. Ghica” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr. 26373/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Liceului Teoretic „C-tin. Noica” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr. 26374/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Col. Nat. Pedagogic „M. Scarlat” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr. 26375/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr. 26376/16.11.2018 al Directiei Economic cu privire la aprobarea Planului
de dezvoltare institutionala al Scolii Postliceale Sanitare Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
- Tabelul nominal nr. 12737 din 23.11.2018 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna decembrie 2018, conform HCL nr.
97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
- Tabelul nominal nr. 12742/23.11.2018 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 decembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Tabelul nominal nr. 12740 din 23.11.2018 DAS 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 decembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
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-Tabelul nominal nr. 12741/23.11.2018 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna decembrie, conform HCL nr.
97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
- Tabelul nominal nr. 12739/23.11.2018 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru
Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna
decembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Tabelul nominal nr. 12738/23.11.2018 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din
motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in
strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna decembrie
2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Tabelul nr. 12743/23.11.2018 al DAS 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 decembrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier
Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
- Referatul nr. 11840/09.11.2018 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta
doamnei Coman Florina;
Dl consilier Florea Voicila propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 euro.
Nemaifiind si alte propueri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Florea Voicila si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din
sala).
- Referatul nr. 12955/27.11.2018 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta
doamnei Giurca Maria;
Dl consilier Florea Voicila propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1000 euro.
Nemaifiind si alte propueri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Florea Voicila si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din
sala).
-Punctul de vedere nr. 26692/20.11.2018 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr.
26262/15.11.2018 a doamnei Ene Letitia Alina, chirias al locuintei locative (tip ANL) nr. 3 situata in
blocul S3, sc A, str Dunarii, municipiul Alexandria si a doamnei Suicu Otilia Florentina, chirias al
unitatii locative nr. 4, situata in blocul P3, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1A, municipiul Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr26392/22.11.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren copertina nr. 37452/28.01.2018, zona bloc G1-G3, poz. 21, de la dl Paraschiv
Bogdan Ionut la d-na Paraschiv Daniela Sofia.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr. 26752/22.11.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 14993/19.05.2016, zona bloc 220-PT3, poz. 7, de la dl Linca
Stelian la dl Sandof Andrei Razvan.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
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-Punctul de vedere nr. 19242/26.09.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 27993/2011, zona bloc F6 (loc joaca), poz. 14, de la dl Balanescu
Stefan la dl Iancu Stefan Florin.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr. 26206/22.11.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren copertina nr. 19971/1999, zona bloc V1-V10, poz. 63, de la d-na Dumitrescu
Cristiana la d-na Bogdan Tudorina.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr. 23756/22.11.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 13834/2011, zona bloc CO1-CO2, poz. 43, de la d-na Toncea
Georgeta la dl Ciobanu Teodor.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Titirisca
Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr. 24346/26.11.2018 al Directiei Juridic Comercial privind cererea
inregistrata sub nr. 24346/02.11.2018 prin care numitul Toma Cristian Romica solicita revocarea HCL
nr. 271/2018, invocand o discriminare intre acesta si alti cetateni privind locurile de parcare din zona de
domiciliu a susnumitului.
Dl presedintede sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl
consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
-Punctul de vedere nr. 12783/27.11.2018 a Directiei de Asistenta Sociala Alexandria privind
cererea domnului Daniel Emil Rosu.
Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl
consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Petcu Marian Dragos

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 23877 din 30.10.2018
VIZAT
SECRETAR,
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 25.10.2018

Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat astazi 30.10.2018, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 25.10.2018, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Ene Paulica
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sedinta

