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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 29 mai 2017, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 21 

(douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local.  
 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

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

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

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

reprezentanti mass-media. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 11 mai 

2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin 

Alexandru si Preda Catalin Ionut). 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1273 din 22 mai 2017 si prin adresa nr. 13756 din aceeasi data, a 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului 
de functii ale Serviciului public de interes local „Administratia Domeniului Public Alexandria”;  
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului Anual de executie bugetara al municipiului 

Alexandria pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 125/11.05.2017 privind 

aprobarea Listei de proiecte pe anul 2017 pe care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL SRL 

Alexandria; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Mircea cel Batran 

intersectie cu strada Av. Alexandru Colfescu; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 3, situata in blocul S1, sc. B, 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 11, situata in blocul S4, sc. B, 

str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 15, situata in blocul S4, sc. B, 

str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 16, situata in blocul S4, sc. B, 

str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 1, situata in blocul S4, sc. A, 

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

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Soseaua Turnu Magurele, 

nr. 6; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona Fruleg; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Alexandru Ghica, nr. 207 

Bis, lot 3; 

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui imobil, apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, din punct termic in imobil cu alta destinatie; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unui teren cu destinatia loc de veci, situat in Cimitirul Sf. 

Alexandru; 

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

local al municipiului Alexandria, a unui imobil situat in strada Constantin Brancoveanu, nr. 71; 
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria, a retelelor de transport si distributie energie termica, neutilizate; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 101/30.03.2016 privind 

aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al 

Municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 192/25.06.2015 privind 

aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria; 

           -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 

la S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, 

a raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2016 ale S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, 

a raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2016 la S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, 

a raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2016 la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, 

a raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2016 la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, 

a raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 

31.12.2016 la S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 

bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2016, precum si a raportului privind 

auditarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2016 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE 

S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari; 
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Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarare: 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona Fruleg; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Alexandru Ghica, nr. 207 

Bis, lot 3;  

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al S.C. Piete si Targuri Alexandria SRL; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

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

a unui teren din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, 

Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Compania Nationalade Investitii „C.N.I.” S.A., a 

amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, nr.119 – Stadion Municipal si pe strada Vedea, nr. 

4, municipiul Alexandria si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 

„Complex Sportiv Stadion Municipal din municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2017; 

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

Alexandria; 

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

blocul D, situat in strada Ion Creanga, municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea contractului individual de munca pentru domnul 
Banu Daniel, consilier juridic in cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al 

municipiului Alexandria, ca urmare a acordului partilor, incepand cu data de 30.05.2017. 

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

Serviciului public de interes local „Administratia Domeniului Public Alexandria”, dupa care se trece la 

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

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

 

                                                                         x 

    x                 x 

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

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

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pe anul 

2017, 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, Dumitrascu Catalin Alexandru, 

Nadrag Gigi Gabriel, Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).       

             



4 

 

 

   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 contului Anual de executie bugetara al municipiului Alexandria pe anul 2016, 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, Dumitrascu Catalin Alexandru, 

Nadrag Gigi Gabriel, Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).  
 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 125/11.05.2017 privind aprobarea Listei de proiecte pe anul 2017 

pe care le va elabora S.C. PRIMALEX PROIECT TEL SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

x 

x  x 

 

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

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

municipiului Alexandria, situat in strada Mircea cel Batran intersectie cu strada Av. Alexandru 

Colfescu, 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 vanzarii locuintei nr. 3, situata in blocul S1, sc. B, str. Dunarii din municipiul 

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

propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca 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. Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri dl presedinta 

de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de 
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sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului 

secret. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 21 de voturi „pentru” 

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

secret. 

                                                                       x  
x  x 

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

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

aprobarea vanzarii locuintei nr. 11, situata in blocul S4, sc. B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca 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. Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri dl presedinta 

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 presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 21 de voturi „pentru” 

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

secret.   

x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 15, situata in blocul S4, sc. B, str. Dunarii din municipiul 

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

propuneri, discutii. 

  Dl presedinte de sedinta spune ca 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. Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri dl presedinta 

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 presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 21 de voturi „pentru” 

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

secret. 

x 

x  x 

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

domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea vanzarii locuintei nr. 16, situata in blocul S4, sc. B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca 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. Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri dl presedinta 

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 presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 
totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 21 de voturi „pentru” 

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

secret. 

x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 1, situata in blocul S4, sc. A, str. Dunarii din municipiul 

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

propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca 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. Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 
de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri dl presedinta 

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 presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 
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Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 21 de voturi „pentru” 

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

secret. 

x 

x  x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru 

Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

 Dl presedinte de sedinta 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. Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri dl presedinta 

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 presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 21 de voturi „pentru” 
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat pe strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 6, 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Preda 

Catalin Ionut, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

.  

x 
x  x 

 

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

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

schimbarea destinatiei unui imobil, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, din punct termic in imobil cu alta destinatie, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.     
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   x 

    x                 x 

 

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

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

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

destinatia loc de veci, situat in Cimitirul Sf. Alexandru, 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 

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

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

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

aproba cu unanimitate de voturi.      

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a 

retelelor de transport si distributie energie termica, neutilizate, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

modificarea Anexei la HCL nr. 101/30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea 

bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, dupa care se trece 

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

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

 

x 

x  x 
 

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

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

privire la modificarea Anexei la HCL nr. 192/25.06.2015 privind aprobarea Regulamentului privind 

concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa 

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

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

x  x 

 

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

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

aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la S.C. PIETE SI TARGURI 

ALEXANDRIA S.R.L., 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala 

Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin 
Ionut si Nadrag Gigi Gabriel). 

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 raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 ale S.C. 

ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L., 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu 

Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut si Nadrag Gigi Gabriel).       

  

                                                                      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 raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la S.C. PRIMALEX PROIECT TEL 

S.R.L., 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore 

Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut si Nadrag Gigi Gabriel). 

 

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 raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la S.C. TRANSLOC 

PREST S.R.L., 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 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea 

Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut si Nadrag Gigi Gabriel), dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala de sedinta.  
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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 aprobarea raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la S.C. SERVICIUL 

SANITAR-VETERINAR S.R.L., 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 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Modrigala Constanta Claudia, Grigore 

Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut si Nadrag Gigi Gabriel) 
dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala de sedinta.        

  

                                                                       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 raportului de audit, a situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2016 la S.C. TERMIC CALOR SERV 

S.R.L., 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 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala 

Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin 

Ionut si Nadrag Gigi Gabriel).  

 
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 raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de 

profit si pierdere pe anul 2016, precum si a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite 

la 31.12.2016 la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu 

Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut si Nadrag Gigi Gabriel).       

 

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

Voicila. 
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Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unaniitate de voturi. 

 

x 

x  x 

 

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

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

privire aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al S.C. 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 
14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala 

Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin 

Ionut si Nadrag Gigi Gabriel).  

 

x 

x  x 

 

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

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

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

municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii unanimitate de voturi. 

  

x 

x  x 

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

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

privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 14 voturi „pentru” si 7  „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut si Nadrag Gigi Gabriel). .   

 

                                                                       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 

predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin 

Compania Nationalade Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, 

nr.119 – Stadion Municipal si pe strada Vedea, nr. 4, municipiul Alexandria si asigurarea conditiilor in 
vederea executarii obiectivului de investitii „Complex Sportiv Stadion Municipal din municipiul 

Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 

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

cu unanimitate de voturi. 

x 

x  x 
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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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2017, 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, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, 

Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut si Nadrag Gigi Gabriel).      

    

                                                                       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 

infiintarea de locuri de parcare cu plata in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocul D, situat in strada Ion 

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

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

cu unanimitate de voturi.        
                                                                       x   

x  x 

 

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

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

incetarea contractului individual de munca pentru domnul Banu Daniel, consilier juridic in cadrul 

aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Alexandria, ca urmare a acordului 

partilor, incepand cu data de 30.05.2017, 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. Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri dl presedinta 
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 presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului secret. 

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

totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 21 de voturi „pentru” 
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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, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 7006 din 25.05.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015.  
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 7011/25.05.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 
accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna iunie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015.  

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

-Tabelul nominal nr. 7005/25.05.2017 cu elevii clasele I-VIII care frecventeaza unitatile de 

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

2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Tabelul nominal nr. 7010 din 25.05.2017 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015; 

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

-Tabelul nominal nr. 7009/25.05.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 7007 din 25.05.201 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Tabelul nominal nr. 7008 din 25.05.2017 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iunie 2017, 

conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

 -Referatul nr. 7022/25.05.2017 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta doamnei Musat Melania Liliana. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 4500 lei. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Referatul nr. 6969/25.05.2017 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 
urgenta doamnei Brabete Olguta Florina. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune amanarea acestui referat pana la prezentarea 

documentelor medicale care lipsesc de la documentatie. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 13406/17.05.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

transferul contractului de inchiriere teren parcare nr. 27339/21.01.2011, zona bl 711, poz 3, de la dl 

Nicolae Cristian Vali la dl Piscaru Anghel. 
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 13407/17.05.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 16445/2015, zona bl I3, poz 3, de la dl Olaru Marin 

la dl Sarbu Valentin. 

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

-Punctul de vedere nr. 13408/17.05.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

preluarea contractului de inchiriere teren parcare nr. 1100/07.02.2013, zona bl 822, poz 9, de la Baduna 

Otilia Teodora la dl Rusu Marius Catalin; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 13405/17.05.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 1477/2011, zona bl M8-M9, poz 7, de la d-na 
Margarint Maria la dl Spilca Robert Gabriel. 

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

-Punctul de vedere nr. 14265/26.05.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind cererea 

comuna nr. 13240/17.05.2017 a domnului Cristea Mihail Cristian, chirias al unitatii locative (tip ANL) 

nr 7 situata in bl S2, sc B, str. Dunarii, mun Alexandria si a d-nei Paraschiv Vali Marilena, chirias al 

unitatii locative nr. 6, situata in bl S2, sc B, str Dunarii, mun. Alexandria. 

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

 -Adresa d-lui Stefanescu Vasile cu domiciliul in mun Alexandria inregistrata la nr. 

12411/09.05.2017; 

 Dl presedinte de sedinta spune ca dupa infiintarea autogarii respective s-a format o comisie 

alcatuita din consilieri locali care s-au deplasat in zona respectiva, precum si reprezentanti ai garzii de 

mediu si nu s-au constat probleme sau nereguli. Tot dl presedinte de sedinta spune ca au fost si acasa  

la persoana in cauza, propunandui-se construirea unui gard pentru izolare fonica, iar acesta nu a fost de 

acord. 

 Dl primar Victor Dragusin roaga colegii din aparatul de specialitate sa verifice daca persoana in 
cauza, care a facut reclamatii peste tot unde se putea, la data infiintarii autogarii era sau nu proprietar. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in Consiliul local a fost acordat doar un aviz de principiu, iar 

autoritatea care a aprobat infiintarea autogarii a fost Autoritatea Rutiera Romana, autoritate care si in 

prezent elibereaza astfel de avize de functionare. Tot dl primar spune terenul respectiv nu a fost 

proprietate publica pentru a putea impune anumite conditii. Tot dl primar spune ca autobuzele folosite 

sunt euro 4 si nu se impune problema unei poluari grave, acestea fiind si suficient de silentioase. De 

asemenea dl primar spune ca ARR-ul trebuia sa tina cont si de acceptul vecinilor la infiintarea 

autogarii. Dl primar mentioneaza ca nu Consiliul local poate decide inchiderea unei autogari 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest subiect a mai fost dezbatut si in mandatul 

trecut. De asemenea dl consilier spune ca persoana in cauza are si o problema ce tine de orgoliul 

personal. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nimanui nu i-ar fi placut sa se afle in aceasta 

situatie. 

Dl primar Victor Dragusin roaga aparatul de specialitate ca pana la urmatoarea sedinta sa 

prezinte un raport cu privire la situatia de fata. Tot dl primar Victor Dragusin precizeaza inca o data ca 

nu Consiliul local poate hotara inchiderea unei autogari.  
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                 Florea Voicila                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 14643 din 31.05.2017 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 29.05.2017 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 31.05.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  29.05.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


