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    JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
      CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 30 ianuarie 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 consilier Streinu Marius fiind absent motivat.  
 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, inlocuitorul 
Primarului municipiului Alexandria si secretarul municipiului Alexandria, dl. Neacsu Ionut 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 08 
ianuarie 2015, 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 inlocuitorului d-lui. primar 
Victor Dragusin, dl Neacsu Ionut desemnat prin dispozitia nr 122 din 28 ianuarie 2015, cel care prin 
dispozitia nr. 50 din 22 ianuarie 2015 si prin adresa nr. 2395 din aceeasi data, a convocat aceasta 
sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:  
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul 
de investitii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – Scoala nr. 7” in Municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul 
de investitii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – Colegiul Al. D. Ghica” in 
Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii ,,Reabilitare si modernizare Zona Strand Vedea – Strada Bucuresti” in Municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 
2015; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 354 din 26 noiembrie 2014 cu 

privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 

munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru anul 2015; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din 

anii precedenti, pentru anul 2015; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Strada Alexandru Ghica, nr. 207 

bis; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea elementelor de identificare ale unitatilor locative din 
blocul F, str. Ion Creanga, care apartin domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Strada Dunarii, zona bloc I 13; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI 
TARGURI  ALEXANDRIA SRL Alexandria pentru anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria pentru anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC 
CALOR SERV SRL Alexandria pentru anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria pentru anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria pentru anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
TRANSLOC PREST SRL Alexandria pentru anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
PRIMALEX PROIECT TEL SRL Alexandria pentru anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la convocarea Adunarii proprietarilor de terenuri din municipiul 
Alexandria in vederea alegerii reprezentantilor acestora in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privata asupra terenurilor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Buletinului informativ al Consiliului local al 
municipiului Alexandria si al Primariei municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si 
reparare strazi in anul 2015 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 
 -Petitii si interpelari; 

Dl. viceprimar Neacsu Ionut solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

hotarare: 

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

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si 

asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare Casa de cultura” din 

municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionala si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si 

asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare Centru 

multifunctional pentru tineri”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii municipiului Alexandria cu Camera de 

Comert Industrie si Agricultura Teleorman; 
 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 viceprimar Neacsu Ionut 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 documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitii 
,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – Scoala nr. 7” in Municipiul Alexandria, 
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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 documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitii ,,Sistematizare verticala, 
racorduri la utilitati Sala de sport – Colegiul Al. D. Ghica” 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 pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si 
modernizare Zona Strand Vedea – Strada Bucuresti” 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 Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca dl primar se afla in concediu de odihna sau concediu 
medical. 

Dl presedinte de sedinta spune ca dl primar se afla in concediu de odihna. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca in Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor 

publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 23, alin (5) se prevede: „Pentru 
autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală, proiectul planului de ocupare a 
funcţiilor publice se transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data 
aprobării. În situaţia în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici constată neregularităţi în 
structura acestuia, autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia de a modifica proiectul planului de 
ocupare a funcţiilor publice, pe baza observaţiilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în 
conformitate cu prevederile legale.” si intreaba daca a fost transmis acest plan catre ANFP si daca a 
fost avizat. 

D-na Baicu Rodica, director al Directiei Administratie Publica Locala spune ca proiectul a fost 
transmis catre ANFP si a fost avizat in forma prezentata. Deasemenea d-na director spune ca acest plan 
nu influenteaza o eventuala modificare sau completare a organigramei. 

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. 
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x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la modificarea anexei la HCL nr. 354 din 26 noiembrie 2014 cu privire la desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale 
unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie de vot secret, deoarece proiectul de hotarare 
priveste desemnarea de persoane si roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru comisia de numarare 
a voturilor compusa din trei membrii. 

Dl viceprimar Neacsu Ionut propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 
Doncea Bogdan Alin, Talpiga Stelica si Curea Gina Georgeta. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui viceprimar 
Neacsu Ionut si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic 
sa distribuie buletinele de vot, dupa care se trece la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca 
din totalul de 19 voturi valabil exprimate, Dl Ionescu Sebastian desemnat ca reprezentant la gradinita 
nr.8 a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”, d-na Selea Gina desemnata ca reprezentant la 
scoala gimnaziala Mihai Viteazul a obtinut 16 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva”, iar dl Faluvegi 
Cristian desemnat ca reprezentant la Scoala Gimnaziala nr. 5 a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 voturi 
„impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fot 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 
aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2015, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este un „copy-paste” al planului de anul trecut. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

lavot 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 utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru 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 Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 
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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 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in Strada Alexandru Ghica, nr. 207 bis, dupa care se trece la intrebari. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca initial a crezut ca dl primar lipseste din mai multe motive, 
dintre care proiectul acesta de hotarare si cele ce vor urma. Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca in 
proiect este vorba de 4422 metrii patrati dati cu 2500 ron, considerand ca este o valoare prea mica. Tot 
dl consilier Titirisca Florin propune ca pretul sa fie de patru ori mai mult, respectiv de 10.000 ron pe 
luna. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin si este 
respins cu 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, 
Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), 1 vot „impotriva” (d-na consilier 
Curea Gina Georgeta) si 12 „abtineri”. 

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, 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din 
Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, 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 
completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 
ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 
Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 
 

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 stabilirea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocul F, str. Ion Creanga, care 
apartin 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 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, situat in Strada Dunarii, zona bloc I 13, dupa care se trece la  intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca in proiect este vorba de magazinul Dunarea, proprietate a 
Proinvest SRL, si intreaba de ce toate aceste concesionari sunt facute cu gandul de a se cumpara din 
terenul public si ca acolo s-a facut o platforma betonata pe spatiul verde. Tot dl consilier Titirisca 
Florin spune ca aceste lucruri nu sunt in regula si ca sunt date apropriatilor politici. 

Dl consilier Titirisca Florin propune ca la redevente suma in loc de 52.235 lei, sa fie de 150.000 
lei, valoarea minima totala a redeventelor. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin si este 
respins cu 6 voturi “pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, 
Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), 1 vot „impotriva” (d-na consilier 
Curea Gina Georgeta) si 12 „abtineri”. 

Nemaifiind si alte propuneri, 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, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, 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 bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI  ALEXANDRIA SRL 
Alexandria pentru anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca se voteaza acestbuget si la finalul anului se propune un 
profit de 30.000 lei si intreaba cand se vor recupera toate pierderile care au fost asumate. De asemenea 
dl consilier Titirisca Florin spune ca a solicitat sa fie verificate toate societatile Consiliului local pe anul 
2013, fiind vorba de un minus de 15 miliarde de lei vechi. Tot dl consilier Tirisca Florin spune ca dl 
administrator public, dl Tabacitu Stefan nu trebuie sa stea la prezidiu, ci sa vina sa vorbeasca la 
microfin cand este invitat. De asemenea dl consilier Titirisca Florin intreaba cum se vor recupera 
pierderile cand este propus un profit de 30.000 lei. 

Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan spune prin lege dl primar i-a delegat atributul de a 
coordona societatile comerciale si a participat inclusiv la intocmirea proiectelor de buget. De asemenea 
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dl Tabacitu Stefan spune ca dl consilier Titirisca Florin a avut dreptate cand a spus ca anul trecut la 
unele societati comerciale s-au inregistrat pierderi, dar s-a facut un plan multianual de recuperare a 
acelor pierderi, iar cand li se va prezenta executia anului 2014 la societatile comerciale o sa se vada ca 
o parte din pierderile din anul 2013 au fost recuperate. De asemenea dl Tabacitu Stefan spune ca 
societatile comerciale au obligativitatea ca intr-un anumit numar de zile de la aprobarea si publicarea 
bugetului unic la nivel national, sa se prezinte autoritatii publice locale proiectele de buget pentru anul 
in curs. Tot dl Tabacitu Stefan spune ca la toate societatile comerciale nu se ia angajamentul de a veni 
cu un profit foarte mare, atributul societatilor comerciale din subordinea primariei nu este de a realiza 
profit pentru ca asta ar insemna ca preturile sa fie mai mari, iar atributul societatilor comerciale este sa 
practice preturi mai mici decat sectorul privat in relatia cu cetatenii. Tot dl Tabacitu Stefan spune ca la 
SC Piete Targuri si Oboare s-a propus un profit minim astfel incat pe langa acoperirea costurilor de 
functionare sa se poate recupera si o parte din pierderile din anul 2013. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca nu se putea prezenta o balanta a lunii a 11-a in care sa 
se explice ca pe parcursul anului 2014 lucrurile au functionat bine si s-au redus din pierderi. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca dl consilier Titirisca Florin nu a venit la sedintele pe comisii si nu a 
solicitat o balanta. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca trebuie sa se prezinte o situatie foarte clara cand se discuta 
despre bani. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca este o situatie foarte clara si in concordanta cu prevederile legale. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca daca se veni cu o propunere de profit de 30.000 lei si se 

vorbeste doar de practicare a uor preturi mai mici, este defapt vorba de „nepotisme” care se practica in 
toate structurile societatilor comerciale. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca nu este de acord cu dl consilier Titirisca Florin, dezaproba ceea ce 
dansul a spus si roaga sa nu mai acuze conducerile societatilor comerciale. 

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, 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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR 
CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria pentru anul 2015, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba ce reprezinta, in anexa la acest proiect de hotarare, 
bonusuri in valoare de 247.000 lei, daca reprezinta tichete de masa. 

D-na Mateescu Mioara, din partea ASCE a confirmat. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca aceasta societate este o capusa, iar organele abilitate vor 

descoperi aceasta treaba. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca dl director al ASCE a 
pierdut procesul in care Curtea de Conturi facea referire la o cheltuire abuziva de bani. 

Dl director al ASCE, dl Jusca Mihai spune ca acei bani s-au recuperat. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca dl director a pierdut procesul. 
Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl consilier daca are de facut referiri la proiectul de fata. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca discuta despre banii societatii care au fost furati si apoi 

recuperati. 
Dl Tabacitu Stefan spune ca nu a furat nimeni nimic. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata, si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, 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 bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria pentru 
anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan spune ca la TERMIC CALOR SERV este o situatie 
delicata, deoarece analizand tot ce inseamna sursele de venituri, respectiv furnizarea de agent termic, 
apoi costurile de transport si sumele care vor fi incasate din contravaloarea agentului termic furnizat, 
costurile de producere a agentului termic nu pot fi recuperate prin sumele care sunt facturate catre 
consumator pe baza aparatului de masurat care este la baza blocului. De asemenea dl Tabacitu Stefan 
reaminteste ca Primaria municipiului Aleaxandria furnizeaza agent termic intr-o mica parte a 
municipiului, agentul termic fiind produs in punctele si centralele termice ale municipalitatii, se 
transporta printr-o retea care este destul de veche catre blocuri si nu se poate factura catre beneficiar 
decat pe baza masuratorilor care se fac la baza blocului, iar din estimari, facand o analiza economica 
rezulta o pierdere de aproape 1 miliard 800 de mii de lei vechi, aceasta fiind o situatie care trebuie 
analizata si priveste o categorie destul de delicata a locuitorilor municipiului Alexandria. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca este intradevar o situatie delicata, dar cand se vine cu un 
buget pe minuts si dl administrator public a spus anterior ca nu trebuie sa faca societatile comerciale 
profit, intreaba cine trebuie sa plateasca minusurile. De asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca 
in momentul in care se vine cu astfel de buget trebuie sa se prezinte si demisia. Tot dl consilier Titirisca 
Florin spune ca nu se poate veni cu un astfel de buget, pe minus, in conditiile in care dl administrator 
public este numit si are directori numiti in functii foarte bine platite. De asemenea dl consilier Titirisca 
Florin spune ca asta este reprezinta incompetenta sau prostie. 

Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan spune ca nu ii permite d-lui consilier Titirisca Florin 
sa jigneasca. 

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, 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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR 
SRL Alexandria pentru 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 unanimitate de voturi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria 
pentru anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba pe d-na director al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE 
SRL Alexandria, d-na Mierloiu Liliana, cat din pierderile anului 2013 s-au recuperat in anul 2014. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca la sfarsitul lunii martie in acest an, cand se va prezenta executia 
bugetara de venituri si cheltuieli a anului 2014, ca si la celelalte societati comerciale care au avut 
pierderi in anul 2013, se va prezenta angajamentul asumat de directorii societatilor comerciale 
impreuna cu planul multianual de recuperare a cheltuielilor si in functie de modul in care a fost dus la 
indeplinire planul respectiv se vor lua deciziile viitoare. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba pe dl Tabacitu Stefan, in conditiile in care este vorba de un 
plan multianual, daca s-a uitat la profitul propus pentru anul urmator. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca este vorba de o suma mica, ca si la celelalte societati comerciale. 
Dl Titirisca Florin intreaba cum se vor recupera minusurile, fiind vorba de un plan multianual. 
Dl Tabacitu Stefan spune ca nu se vor recupera din profit, ci din activitatea de baza, datorita 

veniturilor care vor fi dimensionate in concordanta cu proiectul de buget , se vor lua masuri pentru 
diminuarea cheltuielilor propuse in asa fel incat sa se acopere o parte din pierderile anului 2013. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca asta inseamna profit. 
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, 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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST SRL Alexandria 
pentru anul 2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca dl Tabacitu Stefan a afirmat in trecut ca este o problema 
cu cei care pirateaza. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca exista in continuare aceasta problema. 
Dl consiier Titirisca Florin spune ca in acest proiect, la bugetul de venituri si cheltuieli este 

trecuta o suma buna pentru profit. 
Dl Tabacitu Stefan spune ca la aceasta societate este o alta problema, respectiv, in proiectul de 

buget s-a venit cu o estimare de volum de venituri mai mica decat in anul 2014. Tot dl Tabacitu Stefan 
spune ca a afirmat in luna mai 2014 ca va urma o dezvoltare a activitatii TRANSLOC si au fost in 
studiu trei noi trasee, din care a ramas un singur traseu, respectiv Alexandria-Buzescu-Mavrodim-Paru 
Rotund,  deoarece pe celelalte trasee nu pot fi acoperite costurile de operare, fiind doi operatori privati 
care au preturi mai mici. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca se stie suma exacta a pierderilor recuperate pe anul 
2014. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca inca nu poate spune suma exacta pentru a nu fi acuzat de 
dezinformare. 

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 
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Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, 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 bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRIMALEX PROIECT TEL SRL Alexandria 
pentru 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, 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 convocarea Adunarii proprietarilor de terenuri din municipiul Alexandria in vederea alegerii 
reprezentantilor acestora in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra 
terenurilor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba care este componenta comisiei respective si care este 
motivul pentru care sunt alesi inca doi membrii. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca potrivit prevederilor legale trebuie sa fie minim trei reprezentanti ai 
detinatorilor de terenuri in comisia de fond funciar. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca pana acum au fost in ilegalitate. 
Dl Tabacitu Stefan spune ca nu au fost in ilegalitate, dar in 2014 au aparut completari la lege. 
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 
infiintarea Buletinului informativ al Consiliului local al municipiului Alexandria si al Primariei 
municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acest proiect reprezinta o cheltuiala inutila si intreaba daca 
s-a efectuat vre-un studiu pentru a vedea daca cetatenii municipiului  sunt interesati de un astfel de 
buletin informativ. Tot dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce se vrea infiintarea acestui buletin 
informativ. 

Dl viceprimar Neacsu Ionut spune ca la art.5 din prezenta hotarare se precizeaza ca buletinul 
informativ va avea un caracter strict administrativ, cu privire la activitatile pe care le desfasoara 
Primaria municipiului Alexandria si Consiliul local. 

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, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan 
si Stancu Iuliana).  
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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 de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2015 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, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, 
Oprea Eduard Laurentiu, 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 alegerea 
presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin propune pentru presedinte de sedinta al Consiliului local 
pentru urmatoarele trei luni pe dl consilier Neacsu Ionut. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 
Doncea Bogdan Alin si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si 
Stancu Iuliana). 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat si dl consilier Neacsu 
Ionut va fi presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. 

 
                                                                    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 predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania 
Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii 
obiectivului de investitii „Reabilitare Casa de Cultura” 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 predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania 
Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii 
obiectivului de investitii „Reabilitare Centru multifunctional pentru tineri”, 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 asocierii municipiului Alexandria cu Camera de Comert Industrie si Agricultura 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 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta rectificarea referitoare la H.C.L. nr. 
148/29.04.2014, privind schimbarea destinatiei unui imobil care apartine domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 
dl presedinte de sedinta supune la vot rectificarea si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
 

x 
x  x 

 
              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
 - Tabelul nominal nr. 880/26.01.2015 al AASPS cu elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in 
blocurile S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria si frecventeaza unitatile de 
invatamant de pe raza municipiului Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna 
februarie 2015, conform HCL nr. 100/29.04.2013; 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 881 din 26.01.2015 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2015, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 882/26.01.2015 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si accentuat si 

asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe 
luna februarie 2015, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 883 din 26.01.2015 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna februarie 2015, conform 
HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 884 din 26.01.2015 al AASPS 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 februarie 
2015, conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 885 din 26.01.2015 al AASPS cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2015 conform HCL nr. 
100/29.04.2013; 

Dl presedinte de sedinta il suune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Raport-ul nr. 146/08.01.2015 privind activitatea desfasurata de asistentii personali si 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2014. 



13 
 

Dl presedinte supune la vot raport-ul de activitate si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS nr. 999/28.01.2015 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Spanu 

Gheorghe. 
 D-na consilier Curea Gina Gorgeta propune sa se acorde echivalentul in lei a sumei de 1000 
euro. 
 Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba in 
unanimitate. 
 -Punctul de vedere nr. 2143/20.01.2015 al Primarului municipiului Alexandria, privind 
analizarea solicitarii domnului Borgovan Mihaita de cumparare a terenului in suprafata de 393,00 m.p., 
situat in municipiul Alexandria, str. Negu Voda, nr. 117 A. 
 Dl presedinte de sedinta mentioneaza ca urmeaza sa se inainteze un proiect de hotarare. 
 -Punctul de vedere nr. 2545/23.01.2015 al Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare 
Patrimoniu, Compartiment Autorizari Taximetrie si Comert privind solicitarile SC ALPIN STAR SRL 
de modificare a programului de circulatie. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot  punctul de vedere si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Punctul de vedere nr. 2782/26.01.2015 privind petitia d-nei Vintila Alexandrina in legatura cu 
solicitarea de abrogare a HCL nr. 139/21.12.2012. 
 Dl viceprimar Neacsu Ionut spune ca HCL-ul respectiv nu poate fi abrogat deoarece a produs 
efecte juridice. 
 -Referat nr. 864/26.01.2015 al AASPS privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 
Stanciu Aurelia. 
 Dl viceprimar Neacsu Ionut propune acordarea sumei de 1500 euro, echivalentul in lei. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Neacsu 
Ionut si se acorda cu unanimitate de voturi. 
 -Solicitarea nr. 1020 din 26.01.2015 a Consiliului Judetean Teleorman referitoare la procedura 
de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot aceasta solicitare si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Punctul de vedere comun nr. 530/29.01.2015 al Directiei Administratie Publica Locala, 
Directia Buget Finante Taxe si Impozite si Directia Tehnic Investitii. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 
„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 
 -Punctul de vedere nr. 3339/30.01.2015 al Directiei Patrimoniu privind modificarea contractului 
de inchiriere nr. 30387/20.11.2014, incheiat intre Consiliul local al municipiului Alexandria si S.C. 
TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot acest punct de vedere si se aproba cu 13 voturi „pentru” 
su 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Popescu Dumitru Dan si Stancu 
Iuliana), iar d-nii Neacsu Alexandru si Oprea Eduard Laurentiu  lipsind din sala. 
 -Adresa nr. 946/29.01.2015 a Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara. 
 Dl Gaina Rodica, director al Serviciului Sanitar Veterinar spune ca aceasta adresa face referire 
la vaccinarea antirabica pentru caini care pana in anul 2014 era gratuita si era suportata de la bugetul 
statului, dar la sfarsitul anului 2014 s-a introdus obligativitatea microciparii tuturor cainilor si 
interdictia de vaccinare a cainilor care nu sunt microcipati. Tot dl Gaina Rodica spune ca in acest 
moment nu este un cadru legal prin care primaria sa poata ajuta Serviciul Sanitar Veterinar in acest 
sens. 
 Dl viceprimar Neacsu Ionut spune ca a inaintat aceasta adresa si Directiei Buget Finante Taxe si 
Impozite si Serviciului Juridic pentru a gasi o baza legala de a ajuta cetatenii care nu au posibilitatea sa 
isi microcipeze animalele, dar in acest moment nu exista aceasta baza legala, iar obligativitatea 
microciparii le revine cetatenilor. 
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 -Adresa nr. 52/27.01.2015 a Camerei de Comert si Agricultura Teleorman prin care solicita 
anularea penalitatilor in valoare de 61.539,04 ron. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca s-a facut un punct de vedere referitor la aceasta adresa, 
punctul de vedere nr. 71868/30.01.2015 al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite. 
 Dl Tabacitu Stefan, administrator public al municipiului, spune ca Primaria municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local, a pus la dispozitia Camerei de Comert spatiul in care aceasta 
functioneaza. De asemenea dl Tabacitu Stefan spune ca in ultimii ani, Camera de Comert s-a considerat 
ca fiind o institutie de utilitate publica si trebuie sa plateasca impozit pe cladire. Tot dl Tabacitu Stefan 
spune ca incepand cu anul 2013 a inceput discutii cu Ministerul Finantelor Publice, care nu clarificase  
ce inseamna scutire pentru institutii de utilitate publica. Tot dl Tabacitu Stefan spune ca in anul 2014 a 
venit raspunsul definitiv al Ministerul Finantelor Publice in care Camera de Comert este considerata 
institutie de utilitate publica si trebuie sa plateasca taxa pe cladire incepand cu anul 2010. 
 De asemenea dl Tabacitu Stefan spune ca dl presedinte al Camerei de Comert a prezentat 
Consiliului local aceasta dresa, daca are Consiliul local atribut de a scuti de penalitati. Tot dl Tabacitu 
Stefan mentioneaza ca s-a facut o investitie de catre Camera de Comert in acea cladire, care este 
proprietatea Consiliului local si solicita ca acesta sa suporte cheltuielile investiei. 
 Tot dl Tabacitu Stefan spune ca sunt prezentate la mama doua puncte de vedere pentru Camera 
de Comert, punctul de vedere nr. 71868/30.01.2015 a Directiei Buget Finante Taxe si Impozite cu 
privire la scutirea de majorari pentru taxa pe cladiri si punctul de vedere al Comisiei de stabilire a cotei 
parti ce revine Municipiului Alexandria din cheltuielile privind lucrarile de executie racord gaze 
naturale de catre Camera de Comert Industrie si Agricultura Teleorman, care a constat ca 
municipalitatii ii revine cota de 77,68% respectiv 13.312,42 lei. 
 De asemenea dl Tabacitu Stefan spune ca in urma discutiilor purtate cu Ministerul Finantelor 
Publice din aceasta zi, cu privire la scutirea de penalitti, urmeaza sa se primeasca in decursul zilei de 
luni (02.02.2015) un punct de vedere, dar in momentul de fata nu poate Consiliul local sa scuteasca 
penalitatile. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Comisiei de stabilire a cotei parti ce 
revine Municipiului Alexandria din cheltuielile privind lucrarile de  executie racord gaze naturale de 
catre Camera de Comert Industrie si Agricultura si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot ca punctul de vedere al Directiei Buget Finante Taxe si 
Impozite privind scutirea de majorari pentru taxa pe cladiri sa fie prezentat in urmatoarea sedinta in 
functie de punctul de vedere de la Ministerul Finantelor Publice si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                 Florea Voicila                                                                Jr. Iulian Purcaru 
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                  JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 3610 din 02.02.2015 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 30.01.2015 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 02.02.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.01.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 
   
                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 
 
 
 
 
 
 


