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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 30 ianuarie 2019, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 21 (douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local. 

 D-na presedinte de sedinta Curea Gina Georgeta 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 d-na 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. 

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 15 

ianuarie 2019, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-

nii consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut si Florea 

Laurentiu.  

 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Gina Georgeta, da cuvantul d-lui. primar 

Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 263 din 23 ianuarie 2019 si prin adresa nr. 1622 din 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive 

si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului „ALEXANDRIA 

RECICLEAZA” , in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de 

Martisor pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 

bazelor sportive aflate in administrarea serviciului public de interes local Administratia Domeniului 

Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 

energie termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece ianuarie 2019 – martie 2019, 

persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in 

sistem centralizat in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria ca S.C. Parc Industrial S.R.L. sa beneficieze de ajutor de minimis sub forma 

facilitatilor  fiscale prevazute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea 

parcurilor industriale; 

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

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 188/28.06.2017, privind 

darea in administrare catre Societatea Comerciala Piete si Targuri Alexandria SRL a locurilor de 

parcare cu plata din municipiul Alexandria infiintate prin H.C.L. nr. 163 din 29 mai 2017; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita catre Tribunalul Teleorman, a unui 

teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 

Independentei, zona Tribunalul Teleorman; 

 -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 Dr. Stanca, zona bl. L28; 

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

din municipiul Alexandria a unei cote parti de teren aferente unitatii locative din bl. 209, str. Bucuresti 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -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 trecerea din domeniul public  in domeniul privat de interes 

local a unui imobil situat in municipiul Alexandria, strada Agricultori, nr. 27 A; 

 -Petitii si interpelari;  

Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

-Proiect de hotarare  cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 18, situata in blocul 

I3, str. Dunarii, municipiul Alexandria, din „locuinta din fondul locativ de stat” in „locuinta de 

serviciu”; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor Alexandru 

Ghica cu Mihaita Filipescu; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, nr. 42; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona S.C. Mara Prod S.R.L. , 

CV20; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii 

in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate situate in blocul G, str. Ion Creanga construite prin 

Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria; 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect 

„Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”, Program Operational Regional 2014-

2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte 

cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru 

obiectivul de investitii „Amenajare Spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module-

container)” in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui teren din cadrul Liceului 

Tehnologic Nr. 1, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta supune la 

vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive si de tineret care 

se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

organizarea si desfasurarea Concursului „ALEXANDRIA RECICLEAZA” , in Municipiul Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de Martisor pe raza 

municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 

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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire  la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate 

in administrarea serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, din bugetul local, pentru 

perioada sezonului rece ianuarie 2019 – martie 2019, persoanelor singure si familiilor din municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, transport, 

distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat in Municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de 

sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi 

„pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Titirisca Florin 
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Nicusor, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta 

Claudia). 

                                                                    x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Alexandria ca S.C. 

Parc Industrial S.R.L. sa beneficieze de ajutor de minimis sub forma facilitatilor  fiscale prevazute la 

art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin 

Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Bogdan Doncea, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

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

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

D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

x 

x  x 

 

In continuare, d-na 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 nr. 1 la H.C.L. nr. 188/28.06.2017, privind darea in administrare catre Societatea 

Comerciala Piete si Targuri Alexandria SRL a locurilor de parcare cu plata din municipiul Alexandria 

infiintate prin H.C.L. nr. 163 din 29 mai 2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

folosinta gratuita catre Tribunalul Teleorman, a unui teren apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, zona Tribunalul Teleorman, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na 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 Dr. Stanca, zona bl. L28, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local din municipiul 

Alexandria a unei cote parti de teren aferente unitatii locative din bl. 209, str. Bucuresti apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na 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 d-na 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, d-na 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 a unui imobil situat in municipiul Alexandria, 

strada Agricultori, nr. 27 A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 

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

unanimitate de voturi. 

                                                                      x 

x  x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 18, situata in blocul I3, str. Dunarii, 

municipiul Alexandria, din „locuinta din fondul locativ de stat” in „locuinta de serviciu”, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor Alexandru Ghica cu Mihaita 

Filipescu, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na 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 unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, nr. 42, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na 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 in zona S.C. Mara Prod S.R.L. , CV20, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na 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 repartizare a locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti 

din sanatate situate in blocul G, str. Ion Creanga construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in 

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

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

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

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

D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

   x 

    x                 x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica sediu Primarie in 

Municipiul Alexandria”, Program Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de 

investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 

REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de 

investitii „Amenajare Spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module-container)” in 

Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 

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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui teren din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 
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intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 704 din 25.01.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

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

- Tabelul nominal nr. 698/25.01.2019 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna februarie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

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

-Tabelul nominal nr. 700/25.01.2019 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

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

beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

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

-Tabelul nominal nr. 699/25.01.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

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

- Tabelul nominal nr. 702/25.01.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Tabelul nominal nr. 701/25.01.2019 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive 

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

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna februarie 

2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Tabelul nr. 703/25.01.2019 al DAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care frecventeaza 

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

pe luna februarie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Punctul de vedere nr 1577/29.01.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului de 

inchiriere pentru teren garaj nr. 18228/14.09.2018, zona bloc 1612, poz. 2, de la dl Neamu Alin Lucian 

la dl Visan Marius Anisor. 

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

-Punctul de vedere nr. 29062/18.12.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 8588/14.04.2015, zona bloc 1605-1608, poz. „C”, de la d-na Raducu 

Elena la dl Tudor Anghel. 

D-na presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru”. 

-Raportul nr. 399/15.01.2019 al Directiei de Asistenta Sociala privind activitatea desfasurata de 

asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2018. 

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

-Referatul nr. 580/21.01.2019 al Directiei de Asistenta Sociala privind acordarea unui ajutor de 

urgenta d-lui Dragu Marian. 
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Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2500 lei. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Petitia inregistrata la nr. 30053/28.12.2018 a d-nei Grosu Mihaela Tanta. 

D-na presedinte de sedinta propune ca aceasta sa fie inaintata aparatului de specialitate al 

primarului si sa ii raspunda respectand prevederile legale. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot aceasta propunere 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,           

                              Curea Gina Georgeta                                                        Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 2102 din 31.01.2019 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 30.01.2019 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 31.01.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.01.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                   CONSILIER,                                                         

   

                         Plosceanu Cristian                      Ene Paulica 

                   

 

 

 

 

 

 


