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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 28 septembrie 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 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Ilie Sorin Gabriel si Din Nelu. 

 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 24 

august 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-

nii consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru si Florea Laurentiu). 

 De asemenea, dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al 

sedintei din 18 septembrie 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru” 

si 1 „abtinere” (dl consilier Florea Laurentiu). 

 De asemenea, dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al 

sedintei din 30 august 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 

„abtinere” (d-nii consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Streinu Marius si Petcu Marian Dragos). 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1743 din 21 septembrie 2018 si prin adresa nr. 20295 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 Asocierea municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

municipiului Alexandria cu Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie 

Alexandria; 

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

din municipiul Alexandria; 

 -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 ,,Managementul Deseurilor Teleorman”,  pentru anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte nr.6, situate in blocul D, str.Ion Creanga, ramasa  

disponibila in municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiul 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuinta 

DUPLEX P+1E, Anexa si Imprejmuire”, str. Negru Voda , nr. 195, municipiul Alexandria; 



2 

 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General 

al municipiului Alexandria; 

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

local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan avand numarul cadastral 25803, situat in E70, 

Lot 31(parc industrial SPA, 100MP); 

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

municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii, a unei constructii C6 

din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica;  

-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea unei 

constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia;  

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 344/24.11.2017, cu privire la constituirea 

comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

municipiului Alexandria ; 

-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor mijloace de transport ce apartin domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria de la SC TANSLOC PREST SRL si darea in 

administrare catre Serviciul Comunitarde  de Transport Public Local de Persoane Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemtiune, a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, nr. 380A, cu nr. 

cadastral 22086; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL 239/24.08.2018 privind 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in 

unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de 

administratie ale  unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul 

scolar 2018-2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr.4 la HCL65/31.03.2017 

privind stabilirea modalitatii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii si atribuire a 

contractului de delegare catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea formei actualizate a 

Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul 

Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

-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; 

 -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 scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea 

unei constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia 

        -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr.4 la HCL65/31.03.2017 

privind stabilirea modalitatii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii si atribuire a 

contractului de delegare catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011; 
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-Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice 

din sediul Gradinitei cu Program Prelungit nr.10 din str. Dunarii nr.131 la sediul Gradinitei cu Program 

Normal nr. 5 din str. Libertatii, nr. 1 din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la infiintarea de locuri de parcare auto cu plata in municipiul 

Alexandria si darea acestora in in administrare catre  SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

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

interes local al municipiului Alexandria situat în E 70, nr.cadastral 23656; 

   - Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea inchirierii unui teren si al unui spatiu pentru  birouri 

in vederea autorizarii si desfasurarii activitatii Serviciului Comunitar de  Transport Public Local de 

Persoane  Alexandria; 

      - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea cooperarii Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria cu Asociatia Patronala Alexandria 1997. 

 Dl presedinte de sedinta, dl Petcu Marian Dragos  informeaza ca a sosit in sala si dl consilier 

Din Nelu si sunt prezenti 20 de consilieri din totalul de 21. 

 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. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba care sunt principalele elemente care constituie 

motivarea rectificarii, dorind sa fie informat cu privire la directionarea sumelor suplimentare ca si 

capitole majore de cheltuieli. 

 D-na Haritina Gafencu, director al Directiei Economice spune ca in urma rectificarii bugetului 

de stat s-au primit sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, 

precum si cote defalcate din impozitul pe venit. D-na Haritina Gafencu spune ca pe partea de cheltuieli, 

majoritatea sumelor au fost repartizate unitatilor de invatamant, serviciului ADP si Clubului Sportiv 

Municipal. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca este o alocare bugetara din defalcare de TVA de trei 

milioane sase sute cinci lei si pentru cheltuielile de functionare a fost alocat un milion sase sute 

saptezeci lei, intreband unde se regaseste diferenta de bani. 

 D-na Haritina Gafencu spuen ca diferenta se regasestea la partea de venituri, micsorand 

impozitul pe cladiri, impozitul auto. 

 Dl consilier Nadrag Gigig Gabriel spune ca din cele trei milioane de lei a regasit un milion sase 

sute saptezeci la zona de cheltuieli de functionare si nu regaseste diferenta . 

 D-na Haritina Gafencu spune ca in Anexa nr 1, la partea de venituri, la influente, se regaseste „ 

minus un milion pastru sute doua zeci” , astfel micsorand impozitul si taxele pe  cladiri, teren si 

impozitul pe mijloacele de transport. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca sume respectiva a fost alocata pentru a acoperi 

un deficit de incasari. 

 D-na Haritina Gafencu spune ca asa este. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba de ce exista acest deficit de incasari. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca la fundamentarea bugetului s-a prevazut in buget  ca toate 

sumele restante din anii trecuti sa se incaseze in acest an, iar in acest sens a si fost infiintat 

Compartimentul de Recuperare Creante. Dl primar Victor Dragusin spune ca s-a diminuat si la 

capitolul de venituri estimatul din taxe si impozite locale, acesta fiind mai mare decat anul trecut. Tot 

dl primar Victor Dragusin spune ca incasarile pe aceste opt luni sunt mai mari decat in aceeasi perioada 

a anului 2017. Dl primar Victor Dragusin spune ca se vor incasa taxele si impozitele locale, precum si 
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un estimat de 40% din cele restante din anii precedenti. Dl primar Victor Dragusin spune ca acestea 

sunt motivele pentru care s-a procedat astfel prin aceasta rectificare. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba unde a fost distribuita reducerea de cheltuieli de 

dezvoltare. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu s-a renuntat la investitii, dar o marte din suma reprezinta 

lucrari de sistematizare la cinematograful parc, iar intrucat lucrarile sunt intarziate datorita 

modificarilor legi privind securitatea si siguranta la incediu. De asemenea dl primar Victor Dragusin 

spune ca o alta parte din suma mentionata se regaseste in lucrari de sistematizare la cartierul ANL de pe 

soseaua Turnu Magurele. 

 Dl consilie Nadrag Gigi Gabriel intreaba ce se intampla cu sumele respective. 

 D-na Haritina Gafencu spune ca acestea se muta la partea de functionare. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca exista un plan pentru bugetul anului viitor, 

pentru a se putea veni cu un grad de colectare mai mare. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca este infiintat un compartiment special infiintat care cu asta 

se ocupa, iar planul consta in aplicarea Codului Fiscal inaintea procedurilor viciare normale, Codul 

Fiscal permitand executarea silita fara a se mai ajunge in instanta, precizand ca zilnic sunt executari 

silite, atat pentru persoane fizice cat si juridice. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba de ce a fost nevoie sa se aduca in zona de cheltuieli 

de functionare aproape doua milioane doua sute, daca nu a fost revizionat de la inceput, corespunzator, 

bugetul, sau au aparut cheltuieli suplimentare. 

 D-na Haritina Gafencu spune ca au aparut cheltuieli suplimentare. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba care au fost acestea. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca s-au infiintat doua servicii publice, care nu erau prevazute 

sa functioneze, respectiv Clubul Sportiv Municipal si Serviciul de Transport in Comun. Dl primar 

Victor Dragusin spuen ca in aceste cazuri este vorba de alocari de bani, dar asta nu inseamna ca este un 

deficit la capitolul de functionare. De asemenea dl primar spune ca pe langa acestea mai sunt cheltuieli 

si cu Parcul Industrial. 

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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Modrigala 

Constanta Claudia, Nadrag Gigi Gabriel 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 

Asocierea municipiului Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Universitatea 

Valahia Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca la punctul 4.4 din contractul de asociere se 

precizeaza ca municipalitatea asigura alocari de bani pentru anumite manifestari, intreband despre ce 

manifestari este vorba si cui i-ar folosi locatia pentru astfel de manifestari, in afara procesului de 

invatamant. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca astfel de manifestari pot fi simfozioane, sau alte activitati 

extracuriculare, sau copii de cazat la caminul universitatii, precum si alte inchirieri de catre institutii. 

Domnul primar Victor Dragusin spune ca motivarea formularii respective este data de faptul ca 

universitatea nu este obligata sa plateasca costuri generate de evenimente ce nu sunt organizate catre 

acesta. 
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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 acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din municipiul Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca exista o procedura pentru acordarea de inlesniri. 

D-na Ureche Claudia spune ca exista o procedura, aceasta regasinduse in inventarul 

procedurilor la nivelul institutiei. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca in conformitate cu prevederile legale, pana la aceasta 

procedura exista pasul de esalonare si intreaba daca s-a procedat astfel. 

D-na Ureche Claudia spune acestea sunt chestiuni diferite, iar de catre contribuabili s-a cerut 

scutiri de majorari si nu esalonare, acestia achitandu-si debitele si ramanand doar cu  majorarile. 

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 

,,Managementul Deseurilor Teleorman”,  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 

repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru 

Locuinte nr.6, situate in blocul D, str.Ion Creanga, 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 Preda Catalin Ionut. 

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

de 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. 

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

secret.     

x 

x  x 

 

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

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

aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi 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 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 Urbanistic Zonal ,,Construire locuinta DUPLEX P+1E, Anexa si 

Imprejmuire”, str. Negru Voda , nr. 195, municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria, 

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

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 7 voturi 

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

Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, 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 trecerea 

din domeniul privat in  domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren 

intravilan avand numarul cadastral 25803, situat in E70, Lot 31(parc industrial SPA, 100MP), 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 trecerea 
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din domeniul public in domeniul privat de interes al municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din 

functiune, casarii si demolarii, a unei constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, 

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

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

modificarea HCL nr. 344/24.11.2017, cu privire la constituirea comisiei speciale pentru intocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 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 Preda Catalin Ionut. 

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 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 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 preluarea unor mijloace de transport ce apartin domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria de la SC TANSLOC PREST SRL si darea in administrare catre Serviciul 

Comunitarde  de Transport Public Local de Persoane 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 

vanzarea cu drept de preemtiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, nr. 380A, cu nr. cadastral 22086, 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 modificarea anexei la HCL 239/24.08.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 

Local in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din 

municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019, 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 19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 voturi „pentru” si 1 vot „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 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de administratie ale  unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019, 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 Preda Catalin Ionut. 

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 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 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 

modificarea si completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

autovehiculelor in municipiul Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL, 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 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 

    x                 x 

 

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

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

modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de 

utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete 

si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, dupa care se trece la intrebari, 

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

la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice din sediul Gradinitei cu 

Program Prelungit nr.10 din str. Dunarii nr.131 la sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 5 din str. 

Libertatii, nr. 1 din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca spera sa se fi invatat din sedinta precedenta astfel 

incat pe viitor sa fie totul luat in considerare, mai ales in situatii precum cea anterioara. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in urma cu cateva zile s-a luat o masura la fel de rapida si 

cu totul speciala, amintind dl viceprimar Augustin Ioan a purtat discutii cu parintii in acest sens. De 

asemenea dl primar spune ca responsabilitatile in ceea ce priveste buna desfasurare a unitatilor 

respective revine in dreptul directorilor careu au semnate mandate de management cu UAT-ul.  

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 
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privire la infiintarea de locuri de parcare auto cu plata in municipiul Alexandria si darea acestora in in 

administrare catre  SC Piete si Targuri Alexandria SRL, 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 

dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 

situat în E 70, nr.cadastral 23656, 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 inchirierii unui teren si al unui spatiu pentru  birouri in vederea autorizarii si 

desfasurarii activitatii Serviciului Comunitar de  Transport Public Local de Persoane  Alexandria, dupa 

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

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

  

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la prelungirea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia Patronala 

Alexandria 1997, 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 20 voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 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 prezinta Rectificarea la art. 1 la Hotararea Consiliului 

local nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 

A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in 

vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului, dupa care trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

- Tabelul nominal nr. 10025 din 19.09.2018 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2018, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

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

- Tabelul nominal nr. 10024/19.09.2018 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 octombrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

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

-Tabelul nominal nr. 10021 din 19.09.2018 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 octombrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

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

-Tabelul nominal nr. 10020/19.09.2018 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

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

97/28.03.2018; 

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

- Tabelul nominal nr. 10019/19.09.2018 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

octombrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Tabelul nominal nr. 10022/19.09.2018 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 octombrie 

2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Tabelul nr. 10023/19.09.2018 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 octombrie 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Adresa nr. 10213/24.09.2018 a DAS Alexandria prin care transmit tabelul  cu elevii de la 

Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, prin care solicita legitimatii de calatorie pe ruta IAA-Liceul 

Tehnologic nr. 1 Alexandria, anul scolar 2018-2019. 

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

-Punctul de vedere nr. 20337/24.09.2018 al Directiei Patrimoniu, privind cererea nr. 

19578/13.09.2018 a doamnei Zorila Daniela, chirias al unitatilor locative nr. 6,7 situate in blocul B10, 

sc A, str  1 Mai nr. 107, municipiul Alexandria. 

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

- Referatul nr. 9961/17.09.2018 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Faluvegi Cristina-Valentina; 
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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 unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 9962/17.09.2018 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Scoicaru Gabriel Florin; 

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 unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 10156/21.09.2018 al DAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnisoarei Diaconita Malina Mihaela; 

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 unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 20479/26.09.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 5144/02.04.2015, zona bloc L28 (str. Dr. Stanca), poz. 7, de la dl 

Bata Ionut Dan la domnul Gherghita Stan. 

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,           

                               Petcu Marian Dragos                                                       Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 21329 din 02.10.2018 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 28.09.2018 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 02.10.2018, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  28.09.2018,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                                                                     CONSILIER, 

   

                          Plosceanu Cristian                                                                  Ene Paulica 

 

 

 

 

 

 


