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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 30 iulie 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 Iotu Mihail Lucian 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 13 iulie  

2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in procesul verbal respectiv nu s-a mentionat 

exact motivul pentru care nu a votat proiectul de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei respective, 

mentionand ca din punctul dansului de vedere nu s-a facut referire la criteriile care au stat la baza 

proiectului, iar din acest punct de vedere se va abtine la votul procesului verbal. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei din 
13 iulie 2015  si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 

Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Iotu Mihail Lucian, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1385 din 22 iulie 2015 si prin adresa nr. 19836 din aceeasi data, a 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 

bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014, precum si a raportului privind 

auditarea situatiilor financiare intocmite la 2014, la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea statului de functii al Serviciului public de interes 

local Administratia Domeniului Public Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Salii 

de Sport (C1) Baza Sportiva Peco din municipiul Alexandria, strada Turnu Magurele, nr. 1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Complexului de Odihna si Recreere „Strand Vedea”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru unitati de cult religios din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la data 

de 30 iunie 2015; 

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

2015; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii „Amenajare sala de culturism, imobil situat in str. Dunarii nr. 20-24” in municipiul 

Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 199/29.09.2009 

privind aprobarea Regulamentului cu masuri referitoare la orarul de functionare al restaurantelor si al 

altor activitati de servicii de alimentatie publica pe raza municipiului Alexandria; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje si 

copertine auto; 
 -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 trecerea din domeniul privat, in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria, a unitatii locative nr. 50, bl.101, str. Al. Ghica, nr. 148 si declararea 

acesteia drept locuinta de necesitate, in vederea repartizarii domnului Bitan Aurică;  

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, 

destinate inchirierii din blocurile P4, P5 si P9, str. Dunarii, zona Han-Pepiniera, construite prin Agentia 

Nationala de Locuinte, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifului de folosire a Stadionului Municipal din  

Alexandria, pentru desfasurarea unor activitati cultural-sportive;  

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

local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 3 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si 

privat al Municipiului Alexandria, catre S.C. Administratia Strazilor, Constructii Edilitare S.R.L., 

aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011; 

 -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 Zona Sere, bl. 

S1-S4 si a unor utilaje depozitate la CT Zona, pentru scoaterea din functiune; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situate pe DJ Alexandria-Laceni, Statia Electrica nr. 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Sos. Turnu Magurele, nr.4 – nr. cadastral 23254; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, zona Dig Vedea; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A, 

catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, zona blocului 

456; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea, pe perioada determinata, a destinatiei unui imobil 
care apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia 

invatamant prescolar, in imobil cu destinatia sediu administrativ, la dispozitia Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 1 din 08 ianuarie 2015 privind 

stabilirea retelei unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 

2015-2016;  
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cresterii salariale pentru salariatii Primariei 

Municipiului Alexandria, ai aparatului de lucru al Consiliului Local si ai Serviciilor publice de interes 

local aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului Alexandria; 

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

Municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari. 

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

hotarari: 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investitii „Amenajare teren de minifotbal cu gazon sintetic Strand Vedea”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe  str. Bucuresti, zona blocului 

T4; 

-Proiect de hotarare cu privire la organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului 

Alexandria” 2015. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente pentru completarea ordini de zi. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca vrea sa prezinte o petitie pentru un ajutor de 

urgenta pentru d-na Nedea Liliana. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta va fi prezentata la petitii si interpelari. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a primit raspuns la solicitarea facuta d-nei Tote 

Marioara, director ADP Alexandria si de asemenea din partea Compartimentului Achizitii Publice, dar 

nu a primit raspunsul in termenul de 30 de zile, ci in 60 de zile, mentionand ca in documentatie nu a 

vazut in procesul verbal de receptie semnatura unui medic veterinar, i s-a dat o licenta a firmei care a 

facut lucrarile, dar documentatia nu contine autorizatia firmei prestatoare, autorizatia de la SSV, 

autorizatia fito-sanitara sau autorizatia de la D.S.P. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca poate 

s-a omis si nu au fost puse la documentatie, dar poate pana la urmatoarea sedinta i se vor inmana. 
 Nemaifiind si alte discutii, 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 aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a 

contului de profit si pierdere pe anul 2014, precum si a raportului privind auditarea situatiilor financiare 

intocmite la 2014, la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca din punctul dansului de vedere, firmele care 

deservesc municipiul Alexandria, inclusiv TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL este o firma care si in 

anul 2014 a lucrat pe minus, iar in orice firma in care se ajunge la o asemenea situatie, conducatorul 

unitatii trebuie sa isi prezinte demisia. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba care este suma 

pentru cele trei societati inscrise la masa credala. 

D-na. Mierloiu Liliana, director al TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL spune ca este vorba 

de o suma de trei sute de milioane. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca va vota impotriva acestui proiect deoarece nu s-a 

prezentat un plan bun de redresare.  

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”, 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Titirisca Florin Nicusor 

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 statului de functii al Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public 

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

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a vazut ca s-a tinut concurs pentru un post. Tot dl 

consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se face referire in expunerea de motive la activitate de 
proiectare, activitate ce presupune obligatoriu necesitatea studiilor superioare, iar al doi-lea motiv 

pentru care nu va vota acest proiect este acela ca in statul de functii este ca in statul de functii este 
prevazut un singur post pentru acest compartiment si considera ca trebuie gasit un om competent pentru 

aceasta functie, propunand un amendament ca pentru functia respectiva sa fie obligatoriu nevoie de 

studii superioare. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza colegii consilieri ca a dorit existenta celor doua posturi 

pentru ca ADP Alexandria sa poate efectua operatiuni silvice, de defrisari si plantari arbori. Tot dl 

primar Victor Dragusin spune ca a fost scos la concurs postul pentru studii de lunga durata trei ori si nu 

s-a prezentat nimeni, iar legea permite ca postul sa fie pentru studii de scurta durata. Tot dl primar 

Victor Dragusin spune ca in situatia in care lucrarile s-ar fi desfasurat cu Ocolul Silvic, ar fi durat ani 

de zile pana cand s-ar fi gasit o firma specializata pentru incheierea unui contract pentru astfel de 

servicii, considerand ca este bine ca ADP-ul sa fie calificat si in astfel de operatiuni, invitand consilierii 

opozitiei sa voteze proiectul de hotarare, acesta fiind unul util pentru municipalitate. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 

Titirisca Florin Nicusor ca pentru functia respectiva sa fie nevoie de studii superioare si amendamentul 

este respins cu 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Neacsu 

Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana) si 13 „abtineri”. 
 Dl. presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si 

se aproba cu 13 voturi „pentru”, 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard 

Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Titirisca Florin Nicusor 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 Regulamentului de organizare si functionare al Salii de Sport (C1) Baza Sportiva 

Peco din municipiul Alexandria, strada Turnu Magurele, nr. 1, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca in acest proiect de hotarare, la art. 23 si art. 24 ar trebui o 

completare la textul „fumatul si consumul bauturilor alcoolice in sala de sport si anexelor acestuia sunt 

strict inerzise” si s-ar putea copia de la urmatorul proiect de hotarare privind ROF-ul Strandului Vedea, 
art. 12 fiind intr-o forma completa, propunand-ul ca amendament pentru art. 23 al prezentului proiect 

de hotarare „fumatul, consumul bauturilor alcoolice, al substantelor halucinogene si drogurilor in sala 

de sport si anexele acestora sunt strict interzise”, iar pentru art. 24 propunand ca amendament „accesul  

persoanelor aflate in stare de ebrietate, sub influenta drogurilor sau al substantelor halucinogene in sala 

de sport si anexelor acesteia este strict interzisa”. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca la Strandul Vedea exista asistenta medicala calificata care 

poate sa constate aceste aspecte, mentionand ca nu ar fi nici o problema sa fie trecute si aceste 

amendamente dar nu este nimeni calificat sa constate acestea la sala de sport. 
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Dl consilier Florea Laurentiu spune ca doar se aplica o obligativitate celor care intra in sala de 

sport, disculpandu-l pe cel care raspunde de aceste aspecte. 

Dl secretar Iulian Purcaru il roaga pe dl consilier Florea Laurentiu sa spuna exact pentru ce 

articol vrea sa propuna amendament si care este acesta. 

Dl consilier Florea Laurentiu propune ca amendament pentru art. 23 al prezentului proiect de 

hotarare „fumatul, consumul bauturilor alcoolice, al substantelor halucinogene si drogurilor in sala de 

sport si anexele acestora sunt strict interzise”, iar pentru art. 24 propunand ca amendament „accesul  

persoanelor aflate in stare de ebrietate, sub influenta drogurilor sau al substantelor halucinogene in sala 

de sport si anexelor acesteia este strict interzisa”. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentele d-lui consilier Florea Laurentiu si sunt 

aprobate cu 15 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Voicila, Doncea Bogdan Alin, 
Streinu Marius si Brosteanu Andreea Mioara). 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu 

amendamentele d-lui consilier Florea Laurentiu, il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 4  

„abtineri” (d-nii consilieri Florea Voicila, Doncea Bogdan Alin, Streinu Marius si Brosteanu Andreea 

Mioara). 

Dl consilier Florea Voicila spune ca va trebuie sa fie angajat la sala de sport un cadru medical.      

  

                                                                      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 Regulamentului de organizare si functionare al Complexului de Odihna si Recreere „Strand 

Vedea”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune ca amendament pentru art. 28 sa aiba acces gratuit 
si elevii premianti ai claselor I-IV nu doar elevii din clasele V-VIII. De asemenea dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor propune ca amendament pentru art. 31 sa se specifice ca taxa platita de antrenor nu 

poate fi solicitata cursantului, singura taxa platita de acesta fiind mentionata la alin. 1. De asemenea dl 

consilier Titirisca Florin Nicusor propune ca amendament interzicerea accesului altor persoane in 

spatiile destinate cursurilor de inot. 

Dl presedinte de sedinta il roaga pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor sa repete 

amendamentele rar, pentru a putea fi votate pe articole. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca elevii claselor I-IV ai catorva scoli vor primi numai 

calificativa FB si vor intra toti gratuit. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca acei copii vor trebui sa aiba insotitori. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a propus ca amendament pentru art. 28, alin. 1 sa 

poata intra gratuit si copii premianti ai claselor I-IV, daca sunt de acord bine daca nu iarasi bine.  

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca se poate acorda gratuitate pentru elevii premianti la 

concursurile scolare, dar sunt clase in municipiul Alexandria unde peste jumatate dintre elevi primesc 

calificative FB, fiind considerati premianti.  
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor, 

respectiv accesul gratuit al elevilor premianti al claselor I-IV si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 

„abtineri” (d-nii consilieri Doncea Bogdan Alin, Streinu Marius si Neacsu Ionut). 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune un alt amendament, respectiv sa se modifice art. 

31 si sa se mentioneze ca taxa platita de antrenor nu poate fi solicitata cursantului, singura taxa platita 

de acesta fiind cea mentionata la alin. 1. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca parintele plateste abonamentul copilului pentru accesul in 

bazin, iar antrenorului i se plateste o alta taxa stabilita de comun acord intre antrenor si parinte pentru 

cursul de inot. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba in ce baza se practica acestea. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca asa a fost si fiul dansei. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca profesorul de inot nu este angajatul strandului sau al 

Consiliului local. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest subiec a fost dezbatut si in fostul Consiliu local si s-a 

convenit sa nu se angajeze municipalitatea in organizarea de cursuri de inot deoarece nu sunt catedre 
specializate in acest domeniu, iar in acest context ar fi fost o raspundere mult prea mare pentru 

siguranta copiilor, astfel antrenorul si copiii intra ca simpli clienti, iar relatia dintre antrenor si copii 
este una directa intre ei, municipalitatea nefiind raspunzatoare de ce se intampla, Consiliul local doar 

punand la dispozitie o plaja orara pentru desfasurarea cursurilor de inot. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca articolul in care se mentioneaza taxa catre antrenor nu isi 

are sensul nici in proiectul initial nici in al doi-lea, din moment ce s-a aprobat gratuitatea copiilor 

acestia vor plati doar taxa catre antrenor, care nu este treaba Consiliului local. 

Dl presedinte de sedinta spune ca a fost aprobata gratuitea doar pentru premianti. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot al doi-lea amendament al d-lui consilier Titirisca Florin 

Nicusor si acesta este respins cu 13 „abtineri” i 6 voturi „pentru” (d-nii consiileri Titirisca Florin 

Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si 

Stancu Iuliana). 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune un alt amendament, respectiv interzicerea 

accesului altor persoane in spatiile destinate cursurilor de inot, deoarece in prezent orice persoana 

foloseste culoarele de pe margine, unde se fac cursurile. 

Dl presedinte de sedinta spune ca accesul in bazin, pe langa bazin, se face de catre parintii care 

vin si insotesc copii la cursurile de inot, acestea fiind singurele persoane care au acces in acea zona. 
Dl consilier Florea Voicila spune ca se face referire la spatiul din interiorul bazinului, iar 

culoarele respective sunt rezervate doar in timpul cursurilor de inot. 

Dl consilier Florea Laurentiu intreaba daca lui ii interzice cineva accesul in acele culoare in 

timpul cursurilor de inot. 

Dl presedinte de sedinta spune ca acest aspect este prevazut in regulament. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor, 

respectiv de interzicere a accesului altor persoane in spatiile destinate cursurilor de inot si este respins, 

obtinand 13 „abtineri” si 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, 

Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca pentru art. 28, alin. 2, unde se precizeaza ca elevii si 

sportivii care au obtinut premiul 1,2 sau 3 la olimpiade nationale sau campionate nationale si mondiale 

beneficiaza de acces gratuit pe perioada vacantelor pe baza adeverintelor emise de scoli sau de clubul 

sportiv, propune ca amendament scoaterea perioadei vacantelor si sa ramana acces gratuit pe baza 

adeverintelor eliberate pe tot parcursul anului calendaristic, considerand-o ca o respectare a 

performantelor obtinute. 
Dl consilier Florea Voicila spune ca sportivii respectivi au acces gratuit pe toata perioada anului 

cand vin pentru pregatire cu clubul respectiv. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Florea Laurentiu si este 

respins, obtinand 13 „abtineri” si 6 voturi „pentru” (dnii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin 

Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu primul 

amendament aprobat al d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor, il supune la vot 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 alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor fonduri pentru unitati de cult 

religios 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 

 

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 municipiului Alexandria la data de 30 iunie 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”, 3 voturi „impotriva” 

(d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor si Popescu Dumitru Dan) si 2 „abtineri” (d-

nii consilieri Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana), dl consilier Neacsu Alexandru fiind absent din 

sala. 

 

          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 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu 

Iuliana), dl consilier Neacsu Alexandru fiind absent din sala. 

 

                                                                       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 „Amenajare sala de 

culturism, imobil situat in str. Dunarii nr. 20-24” in municipiul Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu are nimic impotriva realizarii unei sali de 

culturism, dar suma de trei miliarde de lei destinata amenajarii este una foarte mare in conditiile in care 

aceasta nu include si ahizitionarea aparatelor necesare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca regula este ca mai intai sa fie aprobati indicatorii, iar 

operatiunile de renovare si transformare a unui punct termic in sala de culturism este necesara deoarece 

municipiul Alexandria are campioni mondiali la acest sport. Tot dl primar Victor  Dragusin spune ca se 
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va lucra cu ASCE-ul, societatea Consiliului local, iar cheltuielile vor fi cu mult sub valoarea 

mentionata in proiect, dar trebuie sa se aprobe indicatorii stabiliti de proiectant. 

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, 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 modificarea si completarea anexei la HCL nr. 199/29.09.2009 privind aprobarea 

Regulamentului cu masuri referitoare la orarul de functionare al restaurantelor si al altor activitati de 

servicii de alimentatie publica pe raza 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 18 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind 

absent din sala. 

 

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 unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje si copertine auto, 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 „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  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, 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). 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a avut un amendament despre care a uitat sa 

vorbeasca, pentru care e posibil ca hotararea  sa fie intoarsa, respectiv la art. 3 se precizeaza ca 

autoturismele care ocupa abuziv locurile respective intre orele mentionate vor fi ridicate prin grija 

operatorului destinat de Primaria mun. Alexandria, in acest moment existand o decizie a Curtii 

Constitutionale prin care nu pot fi ridicate autoturismele. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost informat de cativa parlamentari ca urmeaza sa apara 

o alta lege care va reglementa ridicarea autoturismelor, aceasta fiind o practica europeana si propune sa 

ramana articolul, iar daca nu va aparea o lege in acest sens nu se va aplica articolul respectiv. 
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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 trecerea din domeniul privat, in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a 

unitatii locative nr. 50, bl.101, str. Al. Ghica, nr. 148 si declararea acesteia drept locuinta de necesitate, 
in vederea repartizarii domnului Bitan Aurică, 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 Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

                                                                                                                                                                                         

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 listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii din blocurile P4, P5 si P9, 

str. Dunarii, zona Han-Pepiniera, construite prin Agentia Nationala de Locuinte, in municipiul 

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

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca s-a uitat pe cele 55 de dosare acceptate si nu pe 

toate cele 1105 cate au fost la inceput, mentionand ca nu a putut sa le vada pe toate intr-un timp atat de 

scurt. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca sunt cateva considerente pe care doreste sa le 

faca publice inca o data, respectiv criteriile de repartizare, precizand ca jumatate din cei aflati pe lista 
merita cu prisosinta sa primeasca o locuinta, dar criteriul principal pentru care unii dintre cei aflati pe 

lista au primit o locuinta este cel al vechimii cererii in detrimentul altora mult mai importante. De 

asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca si-a facut corect treaba comisia de repartizare, 

avand mare incredere in dl consilier Mocanu Daniel, presedinte al comisiei respective. Tot dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor spune ca pe aceasta lista se afla persoane care lucreaza in primarie, sau fii, sau 

nepoti ai acestora, acest lucru ridicand semne de intrebare pentru dansul. De asemenea dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor spune ca pentru un an vechime a cererii se acorda 4 puncte, pentru un copil in 

familie se acorda un singur punct, iar pentru cineva care a stiut si a facut o cerere  mult mai devreme a 

avut mai multe puncte. De asemenea dl consiler Titirisca Florin Nicusor spune ca poate pentru data 

urmatoare vor fi trimise criteriile la minister pentru a fi aprobate, considerand ca prin acest element 

multi au avut un avantaj nemeritat prin obtinerea a 4 puncte pentru an de vechime a cererii in 

detrimentul a 2 puncte pentru un copil, comparand „ doi copii versus un an vechime”. Tot dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor spune ca doi membrii ai comisiei au copii pe aceasta lista, dl Florea Voicila si 

d-na Costache Nina. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca v-a vota acest proiect pentru cetatenii prezenti in 
sala si pentru cei care merita sa primeasca o locuinta si sa nu puna asupra dansului intarzierea de doua 

saptamani de intarziere, pe cand aceste ANL-uri trebuiau sa fie gata in luna septembrie 2014. 

Dl primar Victor Dragusin ii transmite d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor ca fata de dansul 

si restul d-lor consilieri, argumentele aduse nu tin, reamintind ca la aprobarea criteriilor de repartizare 

toti consilierii opozitiei au votat si de asemenea si la aprobarea listei de prioritati au votat in 

unanimitate. De asemenea dl primar Victor Dragusin reaminteste ca din anul 2005, in Romania, nu s-a 

mai construit nici un bloc de locuinte ANL, iar intarzierea nu implica o neglijenta a municipalitatii si 

din pacate a lucrat o firma aflata in insolventa. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca este impus de 
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lege criteriul vechimii, considerand ceva normal ca cineva care se ingrijeste sa primeasca punctaj 

corespunzator si de asemenea si copilul fiind important, de aceea fiind aprobat punctajul respectiv de 

Consiliul local. De asemenea dl primar Victor Dragusin regreta ca s-a politizat acest subiect si se 

bucura ca opozitia si-a dat seama ca era o mare greseala daca astazi nu vota acest proiect de hotarare. 

Tot dl primar Victor Dragusin mentioneaza, referitor la membrii comisiei de repartizare, d-na Costache 

Nina nu voteaza pentru nimic, iar copii dansei au de asemenea dreptul de a solicita o locuinta si de 

asemenea si un consilier local care are un copil, acesta de asemenea are tot dreptul din lume sa solicite 

o locuinta. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca nu poate participa la votarea acestui proiect de hotarare 
deoarece are un interes patrimonial si paraseste sala de sedinta. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca a fost membru al comisiei de repartizare a locuintelor si 
nu a fost prezenta la ultimele discutii din motive medicale. Tot d-na consilier Stancu Iuliana spune ca a 

avut o discutie telefonica cu dl consilier Titirisca Florin Nicusor  pe marginea subiectului ca pe lista se 

afla si copii ai angajatilor din primarie, exprimandu-si opinia ca si acestia au dreptul de a solicita o 

locuinta ANL atata timp cat totul este corect, iar dl consilier Titirisca Florin Nicusor a fost de acord cu 

dansa. Tot d-na Stancu Iuliana spune ca ar fi bine sa ca pe viitor, cand se vor mai face comisii sa fie 

membrii ai tuturor partidelor, deoarece in aceasta comisie doar dansa a fost  din partea opozitiei, astfel 

nemaifiind nevoie de astfel de discutii. De asemenea d-na consilier Stancu Iuliana spune ca aceasta 

comisie a lucract corect. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu dansul a propus comisia ci Consiliul local, dar la vremea 

respectiva era o stare de spirit impotriva PDL-ului din partea PNL-ului, fiind cei mai inversunati. Tot dl 

primar Victor Dragusin spune  ca democratia in Romania se manifesta prin reprezentanti, dansii fiind 

alesi pe liste de partid si reprezentand un segment de populatie, nematerial, la fel fiind si in cadrul unei 

comisii, fiind total neproductiv ca un membru al Consiliului local sa conteste activitatea unei comisii 

constituite de Consiliul local. Tot dl primar Victor Dragusin roaga sa nu se denatureze ce s-a intamplat 

in Consiliul  local in urma cu 2 ani cand s-au aprobat criteriile sau in urma cu un an cand a fost 
aprobata lista, trezindu-ne astazi ca nu e bun punctajul, mentionand ca nu este nici o problema din 

partea dansului daca aproba ANL- ul modificarea punctajului. Tot dl primar Victor Dragusin roaga sa 

se renunte la politizare si sa existe consecventa in ceea ce reprezinta actul administrativ. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca din motivul modificarilor aliantelor ar fi bine sa existe 

reprezentanti in comisii din partea fiecarui partid. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca atunci cand este vorba de oameni, nu aliantele fac legea. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dansul sta la bloc la etajul 2, iar dl primar sta la 

vila, unde plateste o chirie de 500 de lei pe an pe un teren al primariei. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin Nicusor se inseala. 

Dl consilier Titirisca Flrorin Nicusor spune ca stie mai bine deoarece dl primar locuieste printre 

rude ale dansului. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dl primar nu ar trebui sa aiba o 

problema cu oamenii bogati, dl consilier asumandu-si aceasta treaba, considerand ca nu este un om 

neaparat bogat, dar plateste toate ipozitele la primarie,  toate birourile le are in municipiul Alexandria, 

avand un numar de angajati intre 200 si 250, precizand ca ar fi foarte bine sa vina un numar cat mai 

mare de oameni bogati care sa vina sa faca investitii in municipiul Alexandria. De asemenea dl 
consilier Titirisca Florin Nicusor precizeaza ca nu a votat criteriile de repartizare, acest lucru fiind 

consemnat si in procesul verbal al sedintei respective. 

Dl consilier Mocanu Daniel spune ca dl consilier Titirisca Florin Nicusor a votat lista de 

prioritati. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor considera ca a avut dreptul doua saptamani sa verifice acele 

dosare, mentionand ca dl primar Victor Dragusin ar trebui sa respecte cetatenii care l-au votat pe dl 

consilier in anul 2012. 
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Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

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

Dl consilier Mocanu Daniel, presedinte al comisiei de repartizare a locuintelor precizeaza ca nu 

doar jumatate din cei din lista respectiva isi merita locul, ci toti solicitanti au primit punctaj corect, 

comisia desfasurandu-si activitatea corect, iar criteriile la care s-a facut referire sunt parte integranta 

din HG 162, trimise spre avizare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ulterior 

fiind aprobate de Consiliul local. Tot dl consilier Mocanu Daniel precizeaza referitor la cei doi membrii 

ai comisiei, a fost vorba de un secretar al comisiei, care a asigurat logistica pentru buna desfasurare a 

activitatii, iar celalalt membru nu a punctat dosarul, procedura de lucru a comisiei a fost stabilita ca 
fiecare membru al comisiei sa puncteze fiecare dosar pe fiecare criteriu in parte, iar dl consilier Florea 

Voicila nu a punctat dosarul respectiv si de asemenea cererea respectiva a fost facuta inainte ca 
persoana respectiva sa devina nora dansului. 

Dl consilier Florea Voicila revine in sala de sedinta. 

 

                                                                     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 tarifului de folosire a Stadionului Municipal din  Alexandria, pentru desfasurarea 

unor activitati cultural-sportive, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este o prezentare foarte sumara si intreaba ce 

reprezinta chiria, ce poate fi folosit din stadion, sau pentru suma respectiva pe ce perioada poate fi 

folosit stadionul. 

Dl presedinte de sedinta spune ca suma respectiva este pentru o ora. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca se va mai face un contract. 
Dl consilier Florea Voicila spune ca va fi un contract cadru pentru perioada in care va fi folosit. 

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 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, 

Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala.  

             
   x 

    x                 x 

 

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

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

modificarea si completarea Anexei nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de 

utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, catre S.C. 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare S.R.L., aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011, dupa care se 
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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 5 „abtineri” (d-nii 

consilieri Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan si 

Stancu Iuliana), dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala.  

 

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 

trecerea din domeniul public, in domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria, a unor 
bunuri existente in inventarul Centralei Termice Zona Sere, bl. S1-S4 si a unor utilaje depozitate la CT 

Zona, pentru scoaterea din functiune, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in aceste puncte puncte termice au fost investiti 

foarte multi bani si uitandu-se pe inventar constata sume foarte mari, considerand ca acestea nu pot fi 

date gratuit fiind vorba de banii municipalitatii, iar din acest motiv v-a vota impotriva. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceste puncte termice nu au fost dotate din bugetul local ci 

de la bugetul de stat. Tot dl primar Victor  Dragusin spune ca nu a fost instrainat nici un astfel de utilaj 

la vre-o persoana privata. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in urma cu un mandat, 

municipiul Alexandria a primit de la municipiul Slobozia un numar de centrale disponibilizate, 

deoarece legea permite ca aceste bunuri care nu mai sunt utilizate de o comunitate sa poata fi utilizate 

de o alta comunitate. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca pentru aceste utilaje exista solicitari din 

partea Universitatii Valahia, universitate de stat, pentru camin si salile de curs si din partea 

municipiului Turnu Magurele. Tot dl primar Victor Dragusin informeaza ca aceste centrale sunt pazite, 

iar pentru paza sunt cheltuiti aproximativ sase sute de milioane de lei pe an. De asemenea dl primar 

Victor Dragusin spune ca nu doreste ca aceste centrale sa fie casate, ele fiind functionale si cu o valoare 
mare, discutand cu alti colegi din executiv despre posibilitatea pastrarii lor pentru a putea fi folosite, 

dar considera ca acest tip de tehnologie nu mai este rentabil si nu crede ca in viitor mai fi folosit acest 

sistem de incalzire, iar pentru a nu le mai pazi si pentru a nu se deteriora, legea permite transferul lor de 

la stat la stat. 

Nemaifiind 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 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu 

Alexandru, Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor si Popescu Dumitru Dan) si 1 „abtinere” (d-na 

Stancu Iuliana), dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

 

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 alipirea unor terenuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situate pe DJ Alexandria-Laceni, Statia Electrica nr. 2, dupa care se trece la intrebari, 

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

prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Oprea Eduard 

Laurentiu fiind absent din sala. 

 

                                                                      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 

dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 

situat in str. Sos. Turnu Magurele, nr.4 – nr. cadastral 23254, 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Oprea 

Eduard Laurentiu fiind absent din sala.  
 

 
          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 str. 1 Mai, zona Dig Vedea, 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Oprea Eduard 

Laurentiu fiind absent din sala.  

 

                                                                       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 privire la 

darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu apartinand domeniului privat de interes local 

al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A, catre Serviciul Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, 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”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

 

x 

x  x 

 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, zona blocului 456, 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”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind 

absent din sala. 

 

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 

schimbarea, pe perioada determinata, a destinatiei unui imobil care apartine domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia invatamant prescolar, in imobil cu 

destinatia sediu administrativ, la dispozitia Consiliului 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 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea 

Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

 
x 

x  x 
 

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

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

modificarea Anexei la HCL nr. 1 din 08 ianuarie 2015 privind stabilirea retelei unitatilor de invatamnat 

preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul 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 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind 

absent din sala. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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 cresterii salariale pentru salariatii Primariei Municipiului Alexandria, ai aparatului de lucru 
al Consiliului Local si ai Serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului 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 

18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

 

                                                                    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 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Alexandria 

pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea presedintelui de 

sedinta pentru urmatoarele trei luni. 

Dl consilier Talpiga Stelica propune pentru presedinte de sedinta al Consiliului local pentru 
urmatoarele trei luni pe dl consilier Florea Voicila. 

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

Talpiga Stelica si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din 

sala.  

 

                                                                    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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Amenajare teren de 

minifotbal cu gazon sintetic Strand Vedea”, 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”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

 

x 

x  x 
 

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

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

municipiului Alexandria, situat pe  str. Bucuresti, zona blocului T4, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca pretul este prea mic pentru zona respectiva, 

preturile fiind mai mari. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune un amendament, respectiv ca 

suma pe metru patrat sa fie de 110 euro. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca evaluatorul si-a facut treaba corect, acesta castigand 

licitatia pentru evaluare, considerand ca nici un agajat si-ar fi permis sa influenteze vre-un evaluator. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor si 

acesta este respins, obtinand 7 voturi „pentru” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 

Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Petcu Marian Dragos, Abalaru Ion si Stancu Iuliana) 

si 11 „abtineri”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si acesta este respins, obtinand 9 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea 
Voicila, Doncea Bogdan Alin, Streinu Marius, Brosteanu Andreea Mioara, Ghicica Maria, Cobarlie 

Silvia, Iotu Mihail Lucian, Neacsu Ionut si Curea Gina Georgeta), 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu si Popescu Dumitru Dan) si 5 „abtineri” 

(d-nii consilieri Petcu Marian Dragos, Mocanu Daniel, Abalaru Ion, Talpiga Stelica si Stancu Iuliana), 

dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest teren nu va fi vandut, aflandu-se sub contract de 

inchiriere. 

 

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 manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2015, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca s-a marit bugetul fata de anul trecut, considerand-

ul unul foarte mare, motiv pentru care nu v-a vota acest proiect. 

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”, 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor si Neacsu Alexandru) si 2 „abtineri (d-nii consilieri Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca d-na consilier Stancu Iuliana are dreptate si ar trebui sa 

existe mai multa comunicare, iar dansii nu au votat un proiect de hotarare privind alipirea unor terenuri, 
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poate nestiind ca a fost o solicitare a R.A.R.-ului pentru a le pune la dispozitie un teren in vederea 

realizarii unui centru regional, municipiul Bucuresti fiind blocat de programari pentru autovehicule de 

mare tonaj. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in proiectul de hotarare privind zilele 

municipiului nu sunt doar sume din bugetul local, ci si sume din sponsorizari. Tot dl primar Victor 

Dragusin spune ca se puteau face manifestari mai modeste, dar cetatenii vor de la an la an un spectacol 

mai frumos, existand un anumit spirit in perioada respectiva. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca nu 

este nevoie sa fie cheltuita toata suma prinsa in proiect daca se vor primi sponsorizari suficiente. 

 

x 
x  x 

 
              In continuare, dl presedinte de sedinta, Iotu Mihail Lucian, prezinta petitiile adresate 

Consiliului local: 

 -Dl consilier Titirisca Florin Nicusor prezinta Consiliului local petitia nr 19384/17.07.2015 a d-

nei Nedea Liliana privind acordarea unui ajotur de urgenta. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca a fost facuta o ancheta sociala in urma caruia a fost acordata 

suma de 1000 ron prin dispozitie. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca ar trebui completata suma respectiva pana la 

contravaloarea a 1000de euro. 

 Dl Voicu Nicola, director al D.G.A.S Alexandria spune ca este o procedura, respectiv acordarea 

in prima faza a sumei de 1000 lei prin dispozitie, urmand ca in Consiliul local sa se acorde o alta suma 

in urma unei noi anchete sociale si a unui referat de specialitat al D.G.A.S Alexandria. 

 Dl Tabacitu Stefan, administrator public, spune ca toate referatele care au fost aprobate au 

trecut prin aceasta procedura. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca nu se poate anula dispozitia respectiva si sa 

se propuna in aceasta sedinta acordarea unei alte sume. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca ancheta care s-a facut a fost pentru dispozitie, urmand ca in 

urma acestei petitii sa se intocmeasca o alta ancheta sociala si un referat de specialitate care va fi 

prezentat Consiliului local. 

 Dl Iulian Purcaru spune ca in urma solicitarii prezentate se va face referatul de specialitate 

pentru urmatoarea sedinta si Consiliul local va aproba ce suma doreste. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de solicitarea respectiva. 

- Tabelul nominal nr. 9306/27.07.2015 al DGAS cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna august 2015, 

conform HCL nr. 290/23.10.2014. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea 

Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

-Tabelul nominal nr. 9305/27.07.2015 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 august 2015, 

conform HCL nr. 290/23.10.2014. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea 

Eduard Laurentiu fiind absent din sala.   

-Tabel nominal nr. 9304/27.07.2015 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2015 conform HCL nr. 

290/23.10.2014. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea 

Eduard Laurentiu fiind absent din sala.  
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- Tabelul nominal nr. 9301/27.07.2015 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 august 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea 

Eduard Laurentiu fiind absent din sala.  

- Tabelul nominal nr. 9300/27.07.2015 al DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, care 

pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea 

Eduard Laurentiu fiind absent din sala.  
-Referatul nr. 9131/21.07.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Dinu Iordan. 
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 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 Oprea Eduard Laurentiu fiind 

absent din sala. 

-Punctul de vedere nr. 19125/15.07.2015 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind preluarea contractelor de inchiriere nr. 8253/01.06.2015-pozitia 12 si 8251/01.06.2015-poz.14, 

situate in Piata Unirii, de la S.C. GERALD COM S.R.L., de catre S.C. INOVATIV LAUR S.R.L. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl 

consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

-Referatul nr. 8796/07.07.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Jurubita Mihaela. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1000 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 Oprea Eduard Laurentiu fiind 

absent din sala.  
-Referatul nr. 8795/07.07.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

nei Cheran Aurora. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 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 Oprea Eduard Laurentiu fiind 

absent din sala.  

-Referatul nr. 9369/28.07.2015 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Rugina 

Misu. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1500 euro echivalentul in lei. 

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

aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

-Raportul nr. 8615/02.07.2015 al DGAS  privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 

persoanelor cu ahandicap grav pe semestrul I al anului 2015. 

Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de raportul respectiv. 

-Informarea nr. 9411/29.07.2015 a DGAS privind situatia d-lui Craciun Nicolae, persoana 
varstnica, domiciliat in municipiul Alexandria, str. Bucuresti, nr. 94, bl. 211, sc. B, et. 1, ap. 26. 

Dl Voicu Nicolae, director al DGAS spune ca prin aceasta informare se doreste al ajuta pe dl 

respectiv sa stea la centrul de ingrijire pentru batrani din comuna Talpa, iar intrucat cheltuielile minime 

pe caz sunt de 700-800 lei lunar, dansul avand un venit lunar de 200 lei, ar fi nevoie de diferenta de 

bani pentru ca acesta sa poata sta acolo. 

Dl consilier Neacsu Alexandru intreaba de ce nu s-a facut direct un proiect. 

Dl Voicu Nicolae spune ca a facut mai intai informarea in baza caruia se va face un proiect de 

hotarare. 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot informarea, urmand a se face un proiect de hotarare in 

acest sens si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala 

-Adresa inregistrata la nr. 16923/23.07.2015 a SC DIFLOR IMPEX SRL prin care solicita 

delegarea unei persoane in vederea inscrierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului de 5711 

mp cu CF 22864 in favoarea terenurilor subscrisei. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este vorba despre un proces castigat, fiind vorba 

despre un drept de servitute si nu s-a delegat la momentul respectiv o persoana pentru a se intabula 

terenul. 

Dl primar intreaba daca Municipiul a vandut terenul. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dansul este al doilea cumparator. 

D-na Bene Mirela, sef serviciul Valorificare Patrimoniu spune ca acele cladiri au fost vandute 
de catre FRULEG, municipalitatea instrainand doar terenul si la vremea respectiva au fost stabilite si 

caile de acces pentru fiecare teren, vandundu-se si calea de acces in cota indiviza, iar dansii ca 

proprietarii trebuie sa isi regleze caile de acces si sa isi faca intabularea. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca trebuie sa se intoarca din concediu d-na Chesnoiu 

Postumia, sef Serviciul Juridic pentru a vedea hotararea judecatoreasca si a se face un punct de vedere 

in acest sens. 

-Adresa nr. 3578 din 30 iunie 2015 privind sentinta penala nr. 26 din 31 martie 2015. 

Dl presedinte de sedinte spune ca s-a luat act de aceasta. 

-Adresa nr 8002/09.07.2015 a CNAS Teleorman privind acordarea sprijinului necesar pentru 

identificarea unui sediu pentru institutia respectiva, in vederea reducerii cheltuielilor bugetare anuale. 

Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta solicitare si va fi analizata de Directia 

Patrimoniu. 

-Adresa nr. 4243/27.07.2015 a ADP-ului privind functionarea in perioada 01-09.08.2015 a unui 

cort special destinat trupelor artistice din cadrul Festivalului national de teatru tanar Ideo Ideis. 

Dl primar Victor Dragusin spune Liceul Pedagogic Mircea Scarlat a refuzat sa mai cazeze 
participantii la festival si drept urmare sa recurs la aceasta solutie. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot adresa ADP-ului si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii 

consilieri Oprea Eduard Laurentiu si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala 

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,           

                           Iotu Mihail Lucian                                                               Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 20708 din 03.08.2015 

 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 30.07.2015 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 03.08.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.07.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


