JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 29 octombrie 2015, 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 19 (nouasprezece ) 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 15 octombrie
2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si pentru ca nu sunt, il
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel
care, prin dispozitia nr. 2018 din 22 octombrie 2015 si prin adresa nr. 30519 din aceeasi data, a convocat aceasta
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca
locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2016;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca
locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2016;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.1;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.2;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.3;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.4;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.5;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona bloc L5, lot 2;
-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 Cuza Voda, nr. 113, bl. V10, parter;
-Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata a imobilului situat in municipiul Alexandria,
strada Carpati, nr. 11, in proprietatea Episcopiei Alexandriei si Teleormanului;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al
municipiului Alexandria a unor bunuri existente in inventarul Centralei Termice nr. 8, pentru scoaterea din
functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, a casarii;
-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona Sere, Bl. S2-S3;
-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor bunuri, de la S.C. Alexsal Prest S.A., in proprietatea
municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2015-2016;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria, pe cele
doua sectiuni, la 30.09.2015;
-Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al
municipiului Alexandria pe anul 2015;
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-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la reglementarea modalitatilor de sprijinire a activitatilor sportive din
municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei de evaluare si a Comisiei de solutionare a
contestatiilor pentru proiecte sportive finantate din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la
bugetul local al municicpiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de inchiriere a terenurilor si a spatiilor
disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe raza municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului
Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul
Alexandria pentru anul scolar 2015-2016;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului
Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamnat preuniversitar din
municipiul Alexandria pentru anul scolar 2015-2016;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului de cultura generala „EU STIU’, in municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului „Miss Alexandria- editia I”, in municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea „Festivalului de colinde, traditii si obiceiuri de iarna-editia
I”, in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii
“Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1 Decembrie in municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii
“Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Fratii Golesti in municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii
“Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Tudor Vladimirescu, tronsonul cuprins intre strazile Negru Voda si
Alexandru Ghica, in municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii
“Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1907 in municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii
“Amenajare teren sintetic la Liceul teoretic Al. I. Cuza” in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii
“Amenajare teren sintetic la Scoala gimnaziala nr.7” in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii “Construire sala de sport la Gradinita cu program prelungit nr. 7” in municipiul Alexandria, strada Av.
Al. Colfescu nr. 79;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administratia
Strazilor Constructii Edilitare S.R.L. pe anul 2015;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea
Generala a Asociatilor la S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.;
-Proiect de hotarare cu privire la rezilierea contractului de asociere cu Asociatia Club Sportiv “Handbal
Teleorman” Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului
Alexandria pe urmatoarele trei luni;
-Petitii si interpelari.
Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare:
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare pe anul 2015 al functiilor publice
din cadrul serviciului public local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente pentru completarea ordini de zi, si pentru
ca nu sunt, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar 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
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aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in
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 unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati
cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul
2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a descoperit in proiectul respectiv sase persoane care nu se
incadreaza pentru lista de prioritati, iar la sedintele pe comisii de specialitate i s-a spus ca nu s-au mai facut
reactualizari ale dosarelor din anul 2008. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a descoperit aceste
aspecte prin prisma faptului ca persoanele respective sunt functionari publici si in declaratiile lor de avere, care
sunt publice, s-a observat ca sunt proprietari de locuinte. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca aceasta
lista de prioritati nu trebuie sa ramana asa.
Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca a indentificat pe lista
de prioritati persoane care nu ar avea dreptul sa primeasca o locuinta.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor raspunde afirmativ.
Dl primar Victor Dragusin spune ca acesta este un lucru foarte grav si intreaba daca poate nominaliza
persoanele in cauza, invitand sa partivipe la sedinta pe d-na Costache Nina, functionar in cadrul
Compartimentului Fond Locativ.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca aceste persoane sunt Capra Carmen D. Daniela, inspector
principal la Directia de Statistica Teleorman, dansa fiind prorietar conform declaratiei de avere.
Dl presedinte de sedinta spune ca persoana respectiva a devenit proprietar dupa ce a solicitat o locuinta.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce trebuie sa se ajunga la astfel de situatii si nu ar trebui
votat acest proiect de hotarare.
Dl presedinte de sedinta spune ca la momentul repartitiei li se cere reactualizarea dosarului.
Dl primar Victor Dragusin spune ca fiecare solicitant da o declaratie pe propria raspundere prin care
confirma ca nu este proprietar. De asemenea dl primar Victor Dragusin il invita pe dl consilier Titirisca Florin
Nicusor sa continue in enumerarea celorlalte persoane care nu sunt indreptatiti sa primeasca o locuinta.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune mai sunt proprietari de locuinte Stoica Alexandru, Dragut B.
Dragan, Monica Mirela, Veneticu Iuliana, de asemenea dl consilier spune ca pot fi si altii care nu sunt
functionari publici si nu sunt obligati sa depuna declaratie de avere.
Dl primar Victor Dragusin spune ca are dreptate dl consilier Titirisca Florin Nicusor si propune sa fie
respins acest proiect, nefiind normal sa se aprobe prostii, fiind vorba de prima persoana de pe lista careia i-ar
putea fi repartizata o locuinta incorect.
Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca sunt adevarate cele
spuse, nefiind suficient timp in cadrul sedintei pentru a se face astfel de verificari.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a facut aceste afirmatii si in cadrul sedintelor pe comisii de
specialitate.
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca in cadrul comisiilor de specialitate a incercat sa discute cu dl
consilier Mocanu Daniel Marian si alti colegi juristi pentru a se gasi un amendament pentru astfel de hotarari,
astfel in cat in momentul in care se repartizeaza locuinte sa poate fi picat de pe liste la moemtul respectiv cel
care nu indeplineste conditiile. De asemenea d-na consileir Stancu Iuliana spune ca este de acord sa pice acest
proiect de hotarare, dar trebuie gandit in perspectiva un amendament sau articol astfel incat sa fie respinsi cei
care nu indeplinesc criteriile sau nu reactualizeaza dosarele.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca sunt persoane care nu au depus declaratii pentru
reactualizarea dosarelor din anul 2008.
Dl primar Victor Dragusin ii spune d-nei Costache Nina, functionar in cadrul Compartimentului Fond
Locativ ca au fost indentificate pe lista sase persoane care au locuinte.
D-na Costache Nina spune ca persoanele in cauza nu au dosarele reactualizate, dar nici nu au fost
locuinte libere pentru repartizat.
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Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este corect ce se intampla deoarece poate in ziua urmatoare se
poate elibera o locuinta si aceasta ar putea fi repartizata cui nu este indreptatit.
D-na Nina Costache spune ca in cadrul comisiei de analiza a dosarelor se putea cere reactualizarea
dosarelor.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca in momentul in care se elibereaza o locuinta, comisia de analiza a
dosarelor solicita celui caruia ii este repartizata o locuinta sa isi reinoiasca dosarul cu toate documentele
necesare, iar daca se constata ca persoana respectiva a dobandit o locuinta din momentul depunerii dosarului
pana in momentul repartizarii unei locuinte, persoana respectiva este scoasa de pe lista si se trece la urmatorul.
Dl primar Victor Dragusin spune ca se pierde timpul si este vorba despre o lista care se aproba de catre
Consiliul local.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca aceste aspecte le-a enumerat si in cadrul sedintelor pe
comisii de specialitate si spune ca nu ar strica sa participe si dl primar cateva minute la aceste sedinte.
Dl primar Victor Dragusin roaga aparatul de specialitate sa solicite lamurirea tuturor dosarelor si sa se
treaca in proiectul de hotarare un amendament cu privire la ce s-a discutat.
Dl consilier Mocanu Daniel Marian spune ca in anexa proiectului de hotarare, la punctul 2 se precizeaza
„la data repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat, solicitantul are obligatia de a reactualiza dosarul cu
toate documentele …”.
Nemaifiind alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma
prezentata si este respins, obtinand 13 „abtineri” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu,
Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).
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 privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.1, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot 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 privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.2, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot 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 privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.3, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot 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
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.4, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot 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 privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A-poz.5, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot 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 concesionarea prin licitatie
publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada
Dunarii, zona bloc L5, lot 2, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte
de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de
voturi.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie
publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada
Cuza Voda, nr. 113, bl. V10, parter, 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 transmiterea fara plata a
imobilului situat in municipiul Alexandria, strada Carpati, nr. 11, in proprietatea Episcopiei Alexandriei si
Teleormanului, 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 unor bunuri
existente in inventarul Centralei Termice nr. 8, pentru scoaterea din functiune in vederea valorificarii si, dupa
caz, a casarii, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta,
prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi
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„impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru
Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).

x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in
strada Dunarii, zona Sere, Bl. S2-S3, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii, si prentru 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu
Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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 preluarea unor bunuri, de la
S.C. Alexsal Prest S.A., in proprietatea municipiului Alexandria, prin Consiliul 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 16 voturi „pentru” si 6 voturi
„impotriva(d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan,
Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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 cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din
municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2015-2016, 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 unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare , dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea executiei
bugetului local al municipiului Alexandria, pe cele doua sectiuni, la 30.09.2015, 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” 6 „abtineri”(d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca
Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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
validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015, 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 6 „abtineri”(d-nii consilieri Florea
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Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu
Iuliana).
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
rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca Municipiul Alexandria a mai fost imprumutat cu inca
240de miliarde de lei, 40 de miliarde fiind aprobate de catre Ministerul de Finante. De asemenea dl consilier
Titirisca Florin Nicusor spune ca s-a cheltuit foarte putin din banii luati pentru investitii.
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 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu,
Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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 reglementarea modalitatilor
de sprijinire a activitatilor sportive din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii
si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si
se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
constituirea Comisiei de evaluare si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru proiecte sportive finantate
din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la persoane si
in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret.
Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor, formata din trei membrii pe dnii consilieri Doncea Bogdan Alin, Mocanu Daniel Marian si Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in aceasta comisie ar trebui sa fie si un membru din partea
PNL-ului si propune ca dl consilier Florea Laurentiu sa faca parte din comisia de evaluare.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu are nimic impotriva propunerii d-lui consilier Titirisca Florin
Nicusor si va ruga un coleg din aparatul de specialitate sa se retraga din comisie. Dl primar Victor Dragusin il
intreaba pe dl Plosceanu Cristian daca este de acord sa se retraga din comisie.
Dl Plosceanu Cristian spune ca este de acord sa se retraga din comisie.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare va fi modificat cu inlocuirea d-lui Plosceanu
Cristian cu dl consilier Florea Laurentiu.
Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte rezultatul
votului.
D-na consilier Cobarlie Silvia, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 19
voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului secret.
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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 Programului anual
al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municicpiului Alexandria, pentru activitati nonprofit de
interes general, aferent anului 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentuluicadru de inchiriere a terenurilor si a spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar
de stat pe raza municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
D-na consilier Curea Gina Georgeta propune doua amendamente, respectiv la art. 1.1.9., lit a, pentru
inchirierea unor camere din internate, tariful de inchiriere pe zi sa fie de minim 15 lei/zi/loc in camera in loc de 5
lei, iar al doi-lea amendament, la acelasi articol, lit c. , tariful de inchiriere a salilor de clasa sa fie de minim 10
lei/ora in loc de 30 de lei/ora.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce sa se dea 15 lei pe zi si 60 de lei pe luna,
considerand-o o diferenta prea mare si ar trebui sa fie o corelatie intre ele. Tot dl consilier Titirisca Florin
Nicusor spune ca tariful de 5 lei era suficient.
D-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca pot fi stabilite tarife mai mari, dar deobicei se solicita
inchirieri pe un timp limitat.
Dl consilier Florea Laurentiu spune ca tarifele pot fi stabilite in consiliul de administratie.
D-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca tarifele maxime vor fi stabilite in consiliul de administratie
in functie de cheltuieli.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin spune ca pentru inchirieri nu pot fi intrunite consilii de administratie la
intervale scurte de timp pentru modificarea tarifelor, in conditiile in care in camine pot veni diferite grupuri de
copii sau alte persoane.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este mai bine sa se porneasca de la 5 lei, astfel tarifele pot
varia in functie de solicitari.
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca are dreptate dl consilier Doncea Bogdan Alin cu privire la
greutatile care ar putea fi intalnite in situatiile in care sunt grupuri diferite si nu pot fi intrunite consilii de
administratie in termene scurte. De asemenea d-na consilier Stancu Iuliana spune ca amendamentul respectiv ar
putea fi diferit, respectiv minim 5 lei pe noapte pentru elevi si pentru alte persoane 15 lei pe noapte.
D-na consilier Curea Gina Georgeta revine asupra amendamentelor propuse anterior si propune pentru
tariful de inchiriere a camerelor de internat de minim 5 lei/loc in camera/zi pentru elevi si minim 15 lei pentru
alte persoane adulte; iar tariful de inchiriere a unei sali de clasa sa fie de minim 10 lei pe ora.
Nemaifiind si lte amendamente dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentele d-nei consilier
Curea Gina Georgeta si se aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu amendamentele dnei consileir Curea Gina Georgeta, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor
Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2015-2016, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
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D-na consilier Stancu Iuliana spune ca pe lista cu reprezentanti sunt membrii ai PSD-ului si persoane din
aparatul de specialitate al primarului, pe cand puteau fi desemnate persoane care au tangenta cu sistemul de
invatamant, considerand ca acesta este unul mai dificil mai ales in contextul in care si legea educatiei este una
proasta. Tot d-na consilier Stancu Iuliana spune ca ar trebui sa se poarte o discutie inaintea desemnarii unor
astfel de reprezentanti si sa se vina cu solutii mai bune, respectiv oameni din invatamant. De asemenea d-na
consilier Stancu Iuliana propune sa fie respins acest proiect de hotarare si sa se stabileasca o intalnire in care sa
se identifice persoane apropriate sistemului de invatamant.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la persoane si
in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret.
Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor, formata din trei membrii pe dnii consilieri Doncea Bogdan Alin, Mocanu Daniel Marian si Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la
exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte rezultatul
votului secret.
D-na Cobarlie Silvia spune ca din totalul de 19 voturi, s-au numarat 13 voturi „pentru” si 6 voturi
„impotriva”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost aprobat cu rezultatul votului secret.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si
asigurarea calitatii in unitatile de invatamnat preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 20152016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la persoane si
in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret.
Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor, formata din trei membrii pe dnii consilieri Doncea Bogdan Alin, Mocanu Daniel Marian si Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la
exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte rezultatul
votului secret.
D-na Cobarlie Silvia spune ca din totalul de 19 voturi, s-au numarat 13 voturi „pentru”, 3 voturi
„impotriva” si 3 voturi nule.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost aprobat 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 organizarea concursului de
cultura generala „EU STIU’, in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Neacsu Alexandru spune ca nu s-a propus nici o comisie, nici un juriu, considerand ca in
juriu ar trebui sa faca parte unul sau mai multi membrii ai comisiei de cultura a Consiliului local, precizand ca
sunt discipline apropriate membrilor comisiei.
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Dl presedinte de sedinta spune ca in momentul de fata se voteaza organizarea concursului respectiv.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca de organizarea acestui concurs se va ocupa Directia Administratie
Publica Locala – Biroul Cultura, Tineret si Sport.
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
organizarea concursului „Miss Alexandria- editia I”, in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca incepand cu anul urmator, sa se anunte din timp data
organizarii concursului, astfel incat toate liceele sa isi organizeze balul bobocilor pana la momentul concursului.
Dl consilier Neacsu Ionut spune ca toate liceele din municipiul Alexandria au fost informate sa transmita
o lista cu toti participantii si castigatorii concursurilor de miss de la balul bobocilor.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la organizarea „Festivalului de
colinde, traditii si obiceiuri de iarna-editia I”, 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 documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii “Reabilitare trotuare si intrari in curti
strada 1 Decembrie 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor,
Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).
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 documentatiei
tehnico-economice la obiectivul de investitii “Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Fratii Golesti 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 13 voturi „pentru” si 6
„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan,
Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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
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aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii “Reabilitare trotuare si intrari in curti
strada Tudor Vladimirescu, tronsonul cuprins intre strazile Negru Voda si Alexandru Ghica, in municipiul
Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca motivul pentru care nu voteaza aceste proiecte de hotarare
este pentru ca aceste proiecte au mai fost votate si in anul 2013 si nu a fost o corelare intre proiecte si suprafete.
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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu
Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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 documentatiei
tehnico-economice la obiectivul de investitii “Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1907 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 13 voturi „pentru” si 6
„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan,
Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana).
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 documentatiei
tehnico-economice la obiectivul de investitii “Amenajare teren sintetic la Liceul teoretic Al. I. Cuza” 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 documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii “Amenajare teren sintetic la Scoala
gimnaziala nr.7” in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt,
dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
x
x
x
In continuare dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii
documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii “Construire sala de sport la Gradinita cu program
prelungit nr. 7” in municipiul Alexandria, strada Av. Al. Colfescu nr. 79, 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
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rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administratia Strazilor Constructii Edilitare S.R.L. pe anul
2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu intelege de ce trebuie sa treaca aceasta hotarare prin
Consiliul local, societatea avand un consiliu de administratie si o A.G.A. care ar trebui sa gestioneze aceste
lucruri.
Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan spune ca bugetul de venituri si cheltuieli la toate societatile
comerciale din subordinea primariei sunt aprobate de catre Consiliul local, iar modificarea structurii bugetului de
venituri si cheltuieli presupune, conform legislatiei in vigoare, acordul Consiliului local.
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
desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. Piete si
Targuri Alexandria S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la persoane si
in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret.
Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor, formata din trei membrii pe dnii consilieri Doncea Bogdan Alin, Mocanu Daniel Marian si Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba cu
unanimitate de voturi.
Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la
exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte rezultatul
votului secret.
D-na Cobarlie Silvia spune ca din totalul de 19 voturi, s-au numarat 15 voturi „pentru”, 3 voturi
„impotriva” si 1 vot nul.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost aprobat 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 rezilierea contractului de
asociere cu Asociatia Club Sportiv “Handbal Teleorman” Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl primar Victor Dragusin spune ca Decizia Camerei de Conturi Teleorman privind anumite finantari
nelegale pentru sport, in opinia dansilor, a fost contestata la Curtea de Conturi a Romaniei si a fost dat castig de
cauza municipalitatii, precizand ca au fost reluate finantarile cu o singura exceptie, respectiv inainte de a incepe
campionatul de handbal s-a primit o solicitare de la un alt club cu care exista o asociere care a creat o echipa de
handbal in divizia A, iar in momentul de fata municipiul are doua echipe de handbal in divizia A. Tot dl primar
Victor Dragusin spune ca din consultarile cu specialisti atat din Primaria municipiului Alexandria si de la
Ministerul Tineretului si Sportului, nu pot fi finantate doua echipe concurente si trebuie sa se apeleze la
procedura stabilita prin Legea 350, in sedinta anterioara a Consiliului local fiind aprobat un proiect de hotarare in
acest sens, iar in acest moment propunand rezilierea contractului intre Municipiu si clubul de handbal, precizand
ca nu pot fi sustinute doua echipe divizionare si concurente. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca procedura
de selectare a clubului care v-a urma sa fie finantat v-a dura putin mai mult decat procedura normala si v-a fi pe
un an calendaristic.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se astepta ca dl primar sa citeasca si petitiile adresate
Consiliului local din partea clubului de handbal.
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Dl primar Victor Dragusin spune ca petitiile se regasesc la sectiunea petitii si interpelari, dar daca dl
consilier doreste, acestea pot fi puse in discutie si acum.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor citeste petitiile adresate Consiliului local din partea clubului de
handbal. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu stie nimic despre existenta altui club, iar actualul
contract de finantare pentru clubul de handbal expira in anul 2016, considerand ca exista posibilitatea de a pastra
actualul contract de finantare, precizand ca nu cunoaste daca exista o alta solicitare pentru asociere.
Dl consilier Talpiga Stelica spune ca nu pot fi finantate doua echipe concurente.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca prin Legea 350 pot fi finantate mai multe echipe
concurente.
Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin Nicusor se inseala, deoarece prin Legea
350 se selecteaza o echipa.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in momentul de fata se discuta despre rezilierea unui
contract existent pentru o echipa care se afla in campionat.
Dl primar Victor Dragusin spune ca respectivul club a fost obligat sa depuna si banii care le ramasesera
in cont in momentul in care decizia Camerei de Conturi Teleorman intrase in vigoare. Tot dl primar Victor
Dragusin spune ca nu pot fi finantate doua echipe concurente, iar Legea 350 tocmai in acest sens a fost gandita,
pentru a selecta.
Dl consilier Tititirisca Florin Nicusor spuen ca actualul contract de asociere nu este conform Legii 350.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu conteaza acest aspect deoarece solicitarea celuilalt club a venit
inaintea inceperii campionatului. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca nu v-a fi arestat si nu este
dispus sa isi creeze singur o problema.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor ii cere d-lui primar sa recunoasca ca celalalt club de handbal este
sustinut de un prieten al d-lui primar, iar dl primar doreste sa ii faca un moft acestuia.
Dl primar Victor Dragusin il atentioneaza pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor ca vine iar cu acuze si
nu doreste sa politizeze acest subiect. De asemenea dl primar Victor Dragusin roaga colegii consilieri sa trateze
cu seriozitate acest subiect si asigura ca indiferent de decizia luata, dansul nu v-a semna nici un fel de alimentare
a fondurilor clubului deoarece s-ar afla intr-o stare de ilegalitate. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune
ca este problema celor doua cluburi ca s-au scindat dintr-unul.
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”, 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu,
Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru si Popescu Dumitru Dan) si 2 „abtineri” (dl consilier Oprea Eduard
Laurentiu si d-na Stancu Iuliana).
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 pe urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta propune pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni pe dl consilier
Talpiga Stelica.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca dl consilier Talpiga
Steliga sa fie presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea Planului de
ocupare pe anul 2015 al functiilor publice din cadrul serviciului public local Directia Generala de Asistenta
Sociala Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru” si 1
„abtinere” (dl consilier Neacsu Alexandru).
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x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, Florea Voicila, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 12946/22.10.2015 al DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, care pot
beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 2015, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Streinu
Marius si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala.
- Tabelul nominal nr. 12947/22.10.2015 al DGAS cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei
din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna noiembrie 2015, conform HCL nr.
272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Streinu
Marius si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala.
- Tabelul nominal nr. 12946/22.10.2015 al DGAS cu persoanele cu handicap grav si accentuat si
asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna
noiembrie 2015, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Streinu
Marius si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala.
-Tabelul nominal nr. 12957/22.10.2015 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 noiembrie 2015, conform HCL nr.
272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Streinu
Marius si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala.
-Tabelul nominal nr. 12956/22.10.2015 cu personalul propriu din cadrul DGAS Alexandria care
indeplineste activitati de ingrijire la domiciliu persoanelor varstnice si poate beneficia de transport gratuit urban,
pe luna noiembrie 2015, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Streinu
Marius si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala.
-Tabel nominal nr. 12955/22.10.2015 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de razboi
care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 2015 conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Streinu
Marius si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala.
-Tabelul nominal nr 12949/22.10.2015 al DGAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care
frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport gratuit
urban pe luna noiembrie 2015, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Streinu
Marius si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala.
-Punctul de vedere nr. 30658/26.10.2015 al Directiei Patrimoniu privind preluarea contractului de
inchiriere nr. 3221/09.03.1998, situat in str. Libertatii, Piata Unirii, poz.2 de la P.F.A. Patrascu Silvia, de catre
P.F.A. Ciocoiu I.Florina.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Streinu
Marius si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala.
-Punctul de vedere nr. 30569/23.10.2015 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr.
30134/20.10.2015 a domnului Stanculescu Eugen Aurelian, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 18 situata in
blocul S1, sc A, str Dunarii, municipiul Alexandria si a doamnei Mitrache Andreia Corina, chirias al unitatii
locative nr. 3, situata in blocul S1, sc B, str Dunarii, municipiul Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Streinu Marius
fiind absent din sala.
-Referatul nr. 12545/12.10.2015.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta dlui Calota Valentin-Octavian.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 500 euro echivalentul in lei.
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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 18 voturi „pentru”, dl consilier Streinu Marius fiind absent din sala.
-Referatul nr. 12666/15.10.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru dna Jurubita Mihaela.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 500 euro echivalentul in lei.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu
Marian Dragos si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Streinu Marius fiind absent din sala.
-Referatul nr. 13062/26.10.2015 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru d-na Lincan
Victoria.
Dl presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 1500 euro echivalentul in lei.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea de acordare a sumei de
1500 euro echivalentul in lei si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Streinu Marius fiind absent din sala.
-Referatu nr. 13063/26.10.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei
Zlataru Silvia.
Dl presedinte de sedinta propune acordarea sumei de 1000 lei.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea de acordare a sumei de
1000 lei si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Streinu Marius fiind absent din sala.
-Referatul nr. 13057/26.10.2015 a DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la Universitatea
Valahia din Targoviste – Filiala Alexandria pentru dl Onisoara Darvinel.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, 1 „abtinere” (dl consilier
Neacsu Alexandru), dl consilier Streinu Marius fiind absent din sala.
Dl primar Victor Dragusin informeaza ca in data de 06.11.2015 va avea loc o sedinta extraordinara
pentru stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2016 si roaga aparatul de specialitate sa pregateasca si
proiectul de hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru locuintele sociale si sa se verifice lista de
prioritati.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru
participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Florea Voicila

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 31493 din 02.11.2015

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din
29.10.2015

Subsemnatii, Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului Alexandria, am
procedat astazi, 02.10.2015, la afisarea procesului verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al
municipiului Alexandria din 29.10.2015, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

INSPECTOR,

Berechet Doina

Plosceanu Cristian
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