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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 30 martie 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 Neacsu Ionut 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 consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca la ultima sedinta ordinara a cerut sa i se prezinte 
situatia privind cheltuielile la Clubul de Baschet si nu le-a primit. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca dl consilier v-a primi situatia la sfarsitul sedintei. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 10 
martie 2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

De asemenea intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 16 martie  2015, 
care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, 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). 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Neacsu Ionut, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 509 din 23 martie 2015 si prin adresa nr. 8503 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2015 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea in anul scolar 2014-
2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Scolar 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului de pescuit 
“Cupa Alexandriei la crap”- editia a III-a; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii festivalului de teatru scolar “Pauza de 
teatru” 2015; 
 -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 prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru domnul Chiru Marian din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru doamna Iordache Paula din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru doamna Babelea Mariana Gina din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru doamna Bogdea Marcela din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru familia doamnei Oancea Mihaela din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul 
de investitii ,,Reabilitare strada Libertatii tronson cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti”, 
in Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul 
de investitii ,,Reconfigurare trafic rutier si pietonal in zona centrala a municipiului Alexandria – pasaj 
rutier” in Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul 
de investitii ,,Anvelopare si amenajari interioare Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in 
Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului “Plan de mobilitate in municipiul 
Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii-Cupola, 
poz. 24; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 
modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, 
poz. 11; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii pietonala, zona 
Piata centrala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului de inchiriere pentru contractele teren 
parcare care expira in cursul anului 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat a unui bun mobil, 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta „Al. D. Ghica” al Judetului Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun, apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua  Turnu Magurele -Baza Sportiva 
Peco-, catre Serviciul public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri  apartinand  domeniului  privat de interes 
local al unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria situat in str. Dunarii, zona Fruleg; 
 -Proiect de hotarare cu privire la infiintarea sistemului de radioficare si adresare publica al 
Municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la infiintarea retelei WI-FI pentru utilizare publica; 
 -Petitii si interpelari. 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarari: 

- Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 
Adapostului social temporar pentru doamna Iordache Paula din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 
Adapostului social temporar pentru doamna Babelea Mariana Gina din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 
Adapostului social temporar pentru doamna Bogdea Marcela din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in str. Dunarii, zona Fruleg. 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
-Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 

Adapostului social temporar pentru familia doamnei Babelea Mariana Gina din municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 
Adapostului social temporar pentru familia doamnei Bogdea Marcela din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria situat in str. Dunarii, zona Fruleg; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 32/12.02.2015 privind 
aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 
municipiul Alexandria in anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nomenclatorului strazilor municipiului 
Alexandria, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la exercitarea activitatii comerciale in fata tonetelor, 
magazinelor, depozitelor, unitatilor de productie si prestari servicii pe raza municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu 
personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in cadrul bugetului local 
al municipiului Alexandria pe anul 2015; 

-Proiect de hotarare cu privire la mandatarea Primarului Municipiului Alexandria sa 
reprezinte in justitie interesele Consiliului Local al Municipiului Alexandria in dosarul nr. 
598/87/2015. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 
voturi.  

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al municipiului Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

                                                                         x 
    x                 x 

 
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 modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi 
in anul 2015 in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 
Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).      
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   x 
    x                 x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 
Alexandria, aferente semestrului al II-lea in anul scolar 2014-2015, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

       
                                                                      x 

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Scolar Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Florea Laurentiu spune ca un astfel de contract de asociere s-a mai aprobat si in 
anul precedent si necesita o completare, respectiv in forma prezentata se mentioneaza la art.1, pct. (1) si 
(2) ca suma va fi folosita pentru cheltuieli materiale, competitii sportive si servicii, dar sumele alocate 
nu pot fi folosite pentru activitati de pregatire sportiva. Dl consilier propune sa se generalizeze si sa fie 
„cheltuieli cu activitatea sportiva”, astfel clubul va putea folosi sumele alocate dupa cum decid. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord si il roaga pe dl consilier Florea Laurentiu sa 
formuleze amendamentul. 
 Dl consilier Florea Laurentiu propune ca amendament ca art. 1, pct 1-2 sa fie „ asociatul 
numarul 1 v-a aloca asociatului numarul 2 suma necesara conform prevederilor bugetului local pe anul 
respectiv, suma care v-a fi folosita numai pentru cheltuieli cu activitatea sportiva”. 
 Dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca i-a fost transmis de catre colegii din aparatul de 
specialitate ca propunerea este buna. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Florea Laurentiu si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata cu amendamentul d-lui consilier Florea Laurentiu si se aproba cu unanimitate 
de voturi.       

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului de pescuit “Cupa Alexandriei la crap”- editia 
a III-a, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi.       

 
                                                                      x   

x  x 
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In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
aprobarea organizarii festivalului de teatru scolar “Pauza de teatru” 2015, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 
in forma prezentata, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
 

          x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire  la 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 
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei 
Oancea Mihaela din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 
ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare 
strada Libertatii tronson cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti”, in Municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in programul de executie lucrari de reabilitare 
strazi apare o cheltuiala cu reparatie pietonal pe str. Libertatii si intreaba de ce trebuie reparata str 
Libertatii de la str. Ion Creanga pana la str. Bucuresti inca o data. De asemenea dl consilier Titirisca 
Florin Nicusor spune ca ar trebui un proiect de reabilitare corect, cuprinzand canalizare si gaze, nu doar 
reparatia strazii ca mai tarziu sa fie nevoie sa se sparga centrul. Tot dl consilier Titirisca Florin spune 
ca pe zona pietonala nu sunt introduse gaze, cu toate ca sunt multi agenti economici care ar dori, dar 
coloana de gaze nu poate fi adusa din spatele blocului , societatea de gaze nepermitand acest lucru.Tot 
dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest proiect nu reprezinta viziune. De asemenea dl 
consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca sumele din acest proiect sunt foarte mari. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca daca acest proiect ar incepe la jumatatea anului 2016 ar fi 
foarte bine, mentionand ca la acest proiect va exista cofinantare de la bugetul local si bugetul de stat 
dar acest proiect este unul destinat fondurilor europene, iar daca nu se vor primi fonduri europene, acest 
proiect nu v-a putea fi realizat din bugetul local, al carui fond de dezvoltare nu depaseste 2 milioane de 
euro intr-un an. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca a repetat la fiecare proiect  ca indicatorii 
tehnico-economici reprezinta suma maxima care poate fi cheltuita pe un proiect, dar in urma unei 
licitatii internationale cu siguranta suma va fi mai mica. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune 
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ca la actualul prietonal trebuie facute reparatii deoarece au aparut foarte multe gropi. Tot dl primar 
Victor Dragusin spune ca nu intelege optica d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor care a afirmat ca 
acest proiect nu reprezinta viziune. De asemenea dl primar Victor Dragusin roaga pe d-na Gogoi Maria, 
director al Directiei Tehnic Investitii sa posteze proiectul si plansele acestuia pe site-ul primariei. 

D-na Gogoi Maria spune ca dl consilier Titirisca Florin Nicusor nu a participat la sedintele 
comisiilor de specialitate. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este obligatorie aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
in Consiliul local pentru a pute adepunde documentatia la Autoritatea de Management atunci cand se 
va deschide axa de finantare, iar daca Consiliul local nu va vota proiectul, nu se va putea depune 
proiectul pentru a se incerca obtinerea finantarii, pasul urmator fiind analiza tehnica din partea ADR 
Sud-Muntenia si dupa aprobarea acestora se scoate lucrarea la licitatie. 

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 
 

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 la 
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul Chiru 
Marian din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitii ,,Reconfigurare 
trafic rutier si pietonal in zona centrala a municipiului Alexandria – pasaj rutier” in Municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu  13 voturi 
„pentru” si 6  „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, 
Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana) . 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitii ,,Anvelopare si 
amenajari interioare Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria, dupa care 
se trece la  intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul 
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  
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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 
aprobarea studiului “Plan de mobilitate in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, 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 unui spatiu comercial, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii-Cupola, poz. 24, 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 
Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 
Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 
 

x 
x  x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 11, 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, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan 
si Stancu Iuliana). 
             

   x 
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii pietonala, zona Piata centrala, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca nu cunoaste solicitantii spatiului respectiv, dar este 
bine sa se incurajeze mica initiativa privata, dar trebuie sa existe consecventa pentu ca in urma cu ceva 
timp a mai fost un caz in care se solicita un spatiu pe pietonal si atunci au fost impotriva, motivand 
solicitantului ca nu se mai aproba  pe pietonal alte spatii. De asemenea dl consilier Popescu Dumitru 
Dan spune ca acum exista si un plan de reparatii si reamenajare a pietonalului si o sa fie impotriva 
acestui proiect de hotarare. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca in jurul unui chioșc existent, care se afla sub contract, firma 
respectiva doreste sa desfasoare si o activitate de xerox si in acest sens doreste largirea cu 60 de cm pe 
o latura si alti 60 de cm pe o alta latura. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca nu este vorba 
de a inchiria cuiva ci a acorda cuiva care are deja un spatiu si doreste sa desfasoare o activitate de 
xerox. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 
Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 
 

                                                                      x 
x  x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
prelungirea termenului de inchiriere pentru contractele teren parcare care expira in cursul anului 2015, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat a unui bun mobil, apartinand domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria, catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Al. D. 
Ghica” al Judetului Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 
dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

 
                                                                      x   

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la darea 
in administrare a unui bun, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in strada Soseaua  Turnu Magurele -Baza Sportiva Peco-, catre Serviciul public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca de multe oir a solicitat Clubul Sportiv Scolar sa 
primeasca in administrare aceasta sala sportiva, iar din punctul dansului de vedere prin aceasta hotarare 
se da acest obiectiv sportiv unei institutii care nu are nici un domeniu de activitate privind activitatile 
sportive. Tot dl consilier Florea Laurentiu spune ca un sportiv l-a intrebat „vreti sa dati sala celor de la 
matura?”. De asemenea dl consilier Florea Laurentiu roaga sa nu se voteze aceasta hotarare pentru ca 
baza sportiva este destinata sportivilor si nu altor structuri, care nu intelege de ce vor sa administreze 
aceasta baza. Dl consilier Florea Laurentiu intreaba cat timp mai trebuie umiliti sportivii. Tot dl 
consilier Florea Laurentiu spune ca baza sportiva trebuie data sportivilor si nu sa li se ingradeasca acest 
drept. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Florea Laurentiu se afla intr-o mare eroare de a 
intelege fenomenul. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca prin Consiliul local se da in administrare 
baza sportiva din zona Peco catre A.D.P. pentru ca are un compartiment de intretinere baza sportive. 
De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca printr-o greseala baza sportiva a ramas in 
administrarea primariei, care consta in aparatul de specialitate a primarului si nu are cine sa se ocupe de 
intretinerea sali si asteapta de la Clubul Sportiv Scolar sa vina cu o solicitare justificata, sa demonstreze 
ca are resursele necesare sa intretina sala de sport si se va trece in administrarea Clubului Sportiv 
Scolar. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca a avut o discutie o d-na director Costina Pipera si 90% 
din timp baza sportiva este ocupata de Clubul Sportiv Scolar si va ramane la fel. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca si Clubul Sportiv Scolar poate sa dea cu matura pentru ca 
au om de serviciu, iar primaria isi pastreaza dreptul de a investi in acest obiectiv si de a face orice 
reparatie. Tot dl consilier Florea Laurentiu spune ca nu trebuie sa faca Clubul Sportiv Scolar dovada ca 
are bani sa intretina baza sportiva pentru ca aceasta poate fi administrata ca orice scoala din municipiul 
Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca primaria nu plateste utilitatile la scoli, nu este permis prin 
lege si nu poate plati nici Clubului Sportiv Scolar utilitatile. Tot dl primar Victor Dragusin intreaba 
daca este un impediment faptul ca baza va fi in administrarea ADP-ului. De asemenea dl primar Victor 
Dragusin spune ca sportivii ar trebui sa fie multumiti ca este cineva care intretine baza sportiva si ei 
doar se duc si fac antrenamentele. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca daca Clubul Sportiv Scolar 
demonstreaz ca poate plati utilitatile si reparatiile i se va da in administrare sala respectiva. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 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 infiintarea sistemului de radioficare si adresare publica al Municipiului Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca are temerea ca acest sistem poate fi folosit in 
dresarea politica si reprezinta anacronismul acestui sistem. De asemenea dl consilier Popescu Dumitru 
Dan spune ca suntem in era internetului si exista presa si radio local, exprimandu-si parerea de 
inutilitate a acestui sistem de radioficare, care il duce cu gandul la vremuri mai putin placute. 

Dl primar Victor Dragusin roaga d-nii consilieri sa faca un exercitiu de gandire cu privire la 
ceea ce inseamna acest sistem audio in zonele centrale, respectiv parcuri si pietonal, un sunt multi care 
isi petrec timpul liber. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca acest sistem nu are nici o 
legatura cu ce se intampla pe vremea lui Ceausescu sau Dej, ci pentru cei care petrec timpul liber, 
ascultand muzica ambientala pentru toate varstele, sau cand sunt manifestari sau spectacole sistemul se 
poate comuta pentru a transmite ce se intampla la manifestarile respective si nu vor fi mesaje politice. 
Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in zonele aglomerate, daca sunt facute publice anumite anunturi 
de interes comunitar, ajung mai repede la cetatenii municipiului si nu se va face concurenta posturilor 
de radio. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca astfel se imbunatatesc mijloacele de a 
transmite informatii si are si un caracter relaxant.  

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
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Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 
Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 
                                                                       x 

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire privire la 
declararea ca bunuri  apartinand  domeniului  privat de interes local al unor terenuri din municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de 
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi 
„pentru” si 6 „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 infiintarea retelei WI-FI pentru utilizare publica, 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 
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei 
Babelea Mariana Gina 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 
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei 
Bogdea Marcela 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 
dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 
situat in str. Dunarii, zona Fruleg, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
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dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

                                                                    x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la modificarea Anexei la HCL nr. 32/12.02.2015 privind aprobarea principalelor manifestari 
cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2015, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba  cu unanimitate de voturi. 

 
                                                                    x 

x  x 
 

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 nomenclatorului strazilor municipiului Alexandria, judetul Teleorman, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba  cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

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 exercitarea activitatii comerciale in fata tonetelor, magazinelor, depozitelor, unitatilor de 
productie si prestari servicii 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 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 
redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati 
administrativ-teritoriale in cadrul 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 unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la mandatarea Primarului Municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria in dosarul nr. 598/87/2015, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost o scrisoare deschisa adresata primarului municipiului 
Alexandria si membrilor Consiliului local din partea unui grup de cetateni detinatori ai unor contracte 
de inchiriere pentru garaje din zona 800. Tot dl primar Victor  Dragusin spune ca a fost o eronata 
masuratoare efectuata de firma cu care primaria municipiului Alexandria avea in anul 2014 contract 
pentru ridicari TOPO. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in Consiliul local, la 
propunerea dansului, s-a adoptat un contract de schimb de terenuri intre Municipiul Alexandria si dl 
Memis Felix Martin. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca pe terenul pe care dl Memis Felix Martin 
il obtinuse in instanta se afla amplasata o ghena de gunoi realizata din fonduri europene, iar timp de 
cinci ani nu este permisa umblarea la acestea, fiind supusi unor prevederi legale privind lucrarile din 
fonduri europene. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in acest sens s-a facut schimbul de 
teren, iar cei care au masurat au prezentat o plansa Consiliului local, dar odata introduse coordonatele 
de specialitate la O.C.P.I., o parte din teren obtura calea de acces in cartierul din zona 800, respectiv 
dinspre str. Negru Voda. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in acel moment a observat mai multe 
necorelari intre hotararea de declarare in privat, hotararea de schimb, dar cea mai importanta este 
eroarea firmei care a facut ridicarile TOPO. Dl primar Victor Dragusin spune ca in acest context a 
depus documentatia de specialitate la Tribunalul de Contencios Teleorman pentru a anula hotararea 
Consiliului local care a stat la baza schimbului de teren si de a readuce terenurile in stare initiale. Tot dl 
primar Victor Dragusin spune ca pe terenul care a fost dat la schimb se aflau 14 garaje ale cetatenilor, 
pentru care in momentul de fata dansii nu au contracte. Dl primar Victor Dragusin spune ca a avut un 
dialog cu dl Felix Memis Martin pe care l-a rugat sa nu intervina la demolarea garajelor pana cand 
instanta se va pronunta, insa dansul nu a vrut si s-a facut o plangere la Politia Municipiului Alexandria 
in acest sens. 

Dl primar Victor Dragusin da citire punctului de vedere privind scrisoarea deschisa a 
cetatenilor. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca a depus documentatii la O.C.P.I. pentru blocarea cartii 
funciare si la instanta de contencios administrativ pentru anularea hotararii Consiliului local si cere 
mandatul de reprezentare deoarece din proprie experienta, unii magistrati interpreteaza, cum scrie si in 
Legea nr. 215/2001 ca primarul reprezinta Municipiul in instanta, iar alti magistrati spun ca nu primarul 
reprezinta ci Consiliul local si pentru a nu avea piedici, cum s-a mai intamplat, a solicitat acest mandat 
de reprezentare. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca se va indrepta si pe cale civila 
impotriva firmei PRO SERVICE SRL daca nu se face dovada unei greseli intentionate, care intra sub o 
alta incidenta. 

De asemenea dl primar Victor Dragusin roaga d-nii consilieri si presa  daca au intrebari, sa nu 
ezite, pentru a lamuri situatia. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in acest moment s-au demolat 10 din cele 14 
garaje. Tot dl consilier Titirisca  Florin Nicusor spune ca s-a votat anul precedent acest proiect, care a 
fost retrimis Consiliului local, lucru pentru care a facut demersuri si considera ca sunt interese 
nelegitime in toata aceasta treaba. Deasemena dl consilier Titirisca Florin Nicusor ii spune d-lui primar 
Victor Dragusin sa isi asume in fata cetatenilor aceasta greseala. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor 
spune ca acest proiect a fost retrimis in plen datorita unor greseli, mentionand ca dansul a facut atunci 
demersuri pentru anularea acestei hotarari. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor atrage atentia 
colegilor consilieri sa se mai gandeasca in momentul in care ridica mana pentru a vota, mentionand ca 
votul lor a fost impotriva. 

Dl primar Victor Dragusin roaga colegii de la D.A.P.L. sa consemneze pe hotararile Consiliului 
local numarul de voturi cu care au fos aprobate. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca isi asuma 
aceasta greseala si spera sa se rezolve aceasta problema corect. De asemenea dl primar Victor Dragusin 
spune ca prin masuratori se ocupa aleea de acces, pe care oricum nu poate fi data aflandu-se in 
domeniul public. Dl primar spune ca daca ai informatii eronate pot fi luate decizii eronate si informeaza 
ca s-a intalnit cu domnii respectivi si si-a cerut scuze in numele institutiei. De asemenea dl primar 
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Victor Dragusin multumeste pentru sfaturile d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor dar il roaga sa 
pastreze sfaturile pentru dansul. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca probabil dl Felix Memis 
Martin nu a vrut de buna voie sa readuca lucrurile la situatia dinainte de a face schimbul, iar in acest 
sens s-a facut o plangere la politie pentru ca in situatia din acest moment nu avea voie sa intervina 
intervina si sa darame garajele, pentru care cetatenii nu au contracte, iar daca instanta  va dispune 
readucerea  situatiei inainte de schimb, dansii vor trebui sa vina la licitatie. Dl primar Victor Dragusin 
spune ca isi asuma greseala, reprezinta Municipiul si aparatul de specialitate si est eproblema dansului 
de a verifica dinauntru daca au fost sau nu interese, dar vrea sa creada ca a fost o greseala, pe care 
incearca sa o repare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din 
sala. 

 
                                                                      x 

x  x 
 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Neacsu Ionut, prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- Tabelul nominal nr. 5198 din 25.03. 2015 a DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 
care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 5197/25.03.2015 a 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 aprilie 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabel nominal nr. 5196 din 25.03.2015 al DGAS 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 aprilie 2015 conform HCL nr. 290/23.10.2015. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 5195 din 25.03.2015 al DGAS 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 aprilie 2015, 
conform HCL nr. 290/23.10.2015. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
- Tabelul nominal nr.5194 din 25.03.2015 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna aprilie 2015, conform HCL 
nr. 290/23.10.2014. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 5193/25.03.2015 al DGAS cu persoanele – veterani si vaduve de razboi 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2015 conform HCL nr. 290/23.10.2014; 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 8999/27.03.2015 al Directiei Patrimoniu privind analizarea solicitarii d-

lui Magura Liviu Robertino, administrator al S.C. VENTO S.R.L. de cumparare a terenului in suprafata 
de 62,00 m.p., situat in municipiul Alexandria, strada Dunarii, nr. 238B in CV 93. 

Dl presedinte de sedinta propune si supune la vot initierea unui proiect de hotarare in acest sens 
si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 3334/09.03.2015 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 
Milac Raluca Mihaela. 
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Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei solicitate, respectiv 1300 euro 
echivalentul in lei. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Petcu Marian Dragos si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-Informarea nr. 8895/26.03.2015 a Serviciului J.A.T.R.U si dl viceprimar Iotu Mihail Lucian 
privind notificarea persoanelor fizice si juridice care ocupa spatii in Casa de Cultura a municipiului 
Alexandria, pentru a prezenta documentele care atesta dreptul de folosinta al spatiului detinut in sediul 
acesteia. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu trebuie trecut usor peste acest subiect. Tot dl primar 
Victor Dragusin spune ca trebuie sa se dea tema de proiectare pentru reabilitare si e foarte important sa 
se stie ce se vrea sa se faca la Casa de Cultura. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca vrea 
impreuna toti membrii Consiliului local sa fie parteneri in luarea unei decizii in ceea ce priveste spatiile 
din edificiul respectiv si intreaba membrii Consiliului local daca sunt de acord sa aiba o intalnire de 
lucru dupa sarbatorile de Pasti fara a avea statut de sedinta de Consiliu local, impreuna cu Directia 
Tehnic Investitii si plansele edificiului pentru a se lua o decizie privind ce se va face la edificiul 
respectiv. Dl primar Victor Dragusin spune ca entitatile respective refuza sa predea contractele, din 
doua motive, ori nu au, ori au si nu vor si intreaba cum sa se actioneze si cum sa se intre intr-un dialog 
constructiv cu companiile respective. 

Dl viceprimar Iotu Mihail Lucian spune ca s-au parcurs toate etapele si toate variantele de 
dialog cu dansii, au fost informati, a fost o comisie care a fost la inventarierea spatiilor din Casa de 
Cultura si li s-a adus de atunci la cunostinta faptul ca trebuie sa aduca documente prin care sa justifice 
faptul ca detin acele spatii. Tot dl viceprimar Iotu Mihail Lucian spune ca ramane sa se hotarasca ce se 
va face mai departe, respectiv actionarea in instanta si sa fie evacuati. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba daca d-nii consilieri sunt de acord sa se inceapa demersurile 
legale. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu poate exprima un punct de vedere din moment 
ce nu i s-a adus la cunostinta ce contracte sunt la Casa de Cultura. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta este problema, faptul ca entitatile respective nu au 
vrut sa prezinte contractele. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca sunt si la Registrul Comertului si exista 
posibilitatea de a se gasi aceste contracte, de asemenea ca trebuie sa se cunoasca situatia fiecaruia 
inainte de a se lua o hotarare. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca societatile respective nu 
puteau sa isi desfasoare activitatea fara punct de lucru si aviz de la Registrul Comertului, de la care se 
pot afla contractele. 

Dl primar Victor Dragusin spuen ca a inteles de la dl consilier Titirisca Florin Nicusor ca 
trebuie sa ceara lamuriri la Registrul Comertului si mentioneaza ca ramane valabila invitatia dansului 
pentru o sedinta de lucru privind destinatia Casei de Cultura si poate pana in acel moment se va primi si 
un raspuns din partea Registrului Comertului. 

Dl consilier Neacsu Alexandru spune ca are o solicitare pe care o adreseaza Consiliului local si 
presedintelui de sedinta, in calitate de consilier local al Consiliului local al municipiului Alexandria, 
solicita sa i se comunice hotararea de Consiliu local aprobata in anul 2005 in care este stabilit modul de 
calcul al taxelor si impozitelor pe cladire datorate de persoanele fizice. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a primit la cabinet mai multe adrese cu privire la 
betonarea spatiilor verzi, respectiv la intersectia str. 1 Decembrie cu str. Dunarii pe o suprafata de 
aproximativ 15m.p. unde a fost prins in beton si un pom si de asemenea pe centrul pietonal, la 
intersectia str. Constantin Brancoveanu cu str. Libertatii, unde a aparut o platforma betonata. Tot dl 
consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba cine are in patrimoniu asa ceva si cine raspunde pentru 
acestea. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca lucrarea de la intersectia strazilor 1 Decembrie si str. 
Dunarii nu ii apartine, fapt de care a luat  la  cunostinta prin intermediul internetului. Tot dl primar 
Victor Dragusin spune ca a vorbit cu colegii de la ADP si ASCE pentru scoaterea betonului din jurul 
pomului si amplasarea unor borduri pentru ingradirea acestuia, urmand a se stabili ulterior daca va 
ramane acea platforma sau va fi scoasa. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca se vor lua 
inregistrarile video de la camera video amplasata in intersectia respectiva pentru a se vedea cine a facut 
lucrarea, mentionand ca nu a facut nimeni nici o solicitare in acest sens nici oficial nici neoficial. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca pe pietonal, fiind informat de colegi si dl administrator 
public, acele suprafete din cea mai aglomerata zona a orasului nu au putut fi intretinute cu gazon in 
niciun an, mentionand ca cetatenii trec exact prin zonele respective. Tot dl primar Victor Dragusin 
spune ca in contextul in care singura solutie este cea de ingradire, care nu este estetic si util, a fost 
informat ca s-a hotarat sa se betoneze acele spatii, decat sa ramana pamant. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca s-a discutat mai devreme problema contractelor 
de inchiriere. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu va veni cu o propunere de utilizare a acelui spatiu 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu ar fi fost urat daca se ingradeau copacii acolo. 
D-na Tote Marioara, director al ADP spune ca au fost ingraditi pomii in zona respectiva. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca incepand de joi 02.04.2015 pana dupa sarbatorile de Paste, 

va fi in concediu de odihna.  
Dl primar Victor Dragusin prezinta Raportul de Activitate pe anul 2014, dupa care va fi afisat 

pe site-ul institutiei si transmis Institutiei Prefectului – Judetul Teleorman. 
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,           
                                 Neacsu Ionut                                                                 Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
             MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 9341 din 01.04.2015 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 30.03.2015 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 01.04.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.03.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


