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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 30 septembrie 2014, 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 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, dl 

consilier Streinu Marius fiind absent motivat.  

 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 spune ca a facut o cerere pentru a primi un raport al Curtii de 

Conturi, au trecut mai mult de 30 de zile si nu a primit nici un raspuns. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 30 

august 2014, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei din 31 

august 2014, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 De asemenea dl presedinte de sedinta informeaza ca sunt prezente in sala doua echipe de 

baschet feminin, campioane nationale sub 16 ani si campioane nationale sub 12 ani, impreuna cu d-na 

Costina Piperea, antrenor al celor doua echipe si director al Clubului Sportiv Scolar. 

 D-na profesor Costina Piperea prezinta cele doua echipe si realizarile acestora si roaga sprijin 

din partea autoritatilor pentru buna desfasurare a activitatilor sportive, multumeste pentru primirea in 

sedinta Consiliului local si invita toti cetatenii municipiului sa fie prezenti alaturi de echipe in meciurile 

acestora. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Neacsu Ionut, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care prin dispozitia nr. 1772 din 24 septembrie 2014 si prin adresa nr. 23216 din aceeasi 

data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in Municipiul Alexandria; 

           -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de 

functii ale Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

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

electrica pentru perioada noiembrie 2014- martie 2015, din bugetul local, in conformitate cu O.U.G. 

70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

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

naturale  pentru perioada noiembrie 2014- martie 2015, din bugetul local, in conformitate cu O.U.G. 

70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile 

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

termica pentru perioada noiembrie 2014- martie 2015, din bugetul local, in conformitate cu O.U.G. 70/2011 

privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare ;        

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

locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2014- martie 2015, din 

bugetul local, in conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului 

rece, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

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

investitii ,,Parcare supraterana centrala in zona blocului Modern” in Municipiul Alexandria; 

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

investitii ,,Centrul multifunctional pentru tineri” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Unitatile de invatamant, 

Serviciile si Societatile din subordinea Consiliului Local, in vederea organizarii licitatiei pentru achizitia de 

energie electrica; 

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

investitii ,,Consolidare cladiri C1+ C14 Ferma Grup Scolar Agricol” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la cooperarea Municipiului Alexandria cu Austromed Holding SRL 

in vederea asigurarii participarii cetatenilor Municipiului Alexandria la cursul de conversie profesionala 

,,Investitie in resursele umane, mai multe sanse la ocupare-INVEST din  cadrul Proiectului Operational 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinantat din Fondul Social European;  

         -Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 privind aprobarea 

Regulamentului de convietuire sociala in Municipiul Alexandria ; 

        -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind  rectificarea bugetului  Municipiului 

Alexandria cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata din unele venituri ale bugetului de stat; 

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

precedenti, pentru anul 2014 ; 

         -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2014 ;  

 -Petitii si interpelari; 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare: 

- Proiect de hotarare cu privire la completarea anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 privind 

aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in Municipiul Alexandria; 
 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 modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de 

reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

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

                                                                         x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public de Interes 

Local Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca in raportul de specialitate apare ca se suplimenteaza 

numarul de personal cu 12 posturi de muncitor necalificat, iar in organigrama sunt doar 10 posturi de 

muncitor necalificat si 2 posturi de sef birou. 
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D-na Ionescu Mariana sef Serviciu Resurse Umane, Investitii, Achizitii la Administratia 

Domeniului Public spune ca nu s-a suplimentat numarul de posturi, au fost cateva transformate si 

numarul total de posturi pentru muncitor necalificat este de 12 posturi. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

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

si Stancu Iuliana). 

 

             
   x 

    x                 x 
 

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

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

privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica pentru perioada 

noiembrie 2014- martie 2015, din bugetul local, in conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind masurile de 

protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare , 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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale  pentru perioada noiembrie 2014- 

martie 2015, din bugetul local, in conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in 

perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada 

noiembrie 2014- martie 2015, din bugetul local, in conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind masurile de 

protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 

pentru perioada noiembrie 2014- martie 2015, din bugetul local, in conformitate cu O.U.G. 70/2011 
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privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 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 ,,Parcare 

supraterana centrala in zona blocului Modern” in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca ar vota pentru acest proiect daca ar fi finantat din fonduri 

europene, ceea ce nu crede, iar daca este finantat din fonduri proprii, mai bine s-ar face acel parc 

industrial despre care s-a mai discutat. Tot dl consilier Titirisca Florin nu crede ca municipalitatea are 

suficienti bani pentru o astfel de parcare, fiind vorba de aproximativ o suta de miliarde de lei vechi. De 

asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca a vorbit cu d-na Gogoi Maria, director al Directiei 

Tehnic Investitii si i s-a spus ca problema avizelor se va rezolva ulterior. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca prima etapa in dezvoltarea unui proiect este gandirea 

proiectului, a doua etapa presupune un studiu de fezabilitate si un proiect de hotarare, iar cea de a treia 

etapa reprezinta cautarea solutiilor financiare, iar acest proiect face parte dintr-un proiect mai mare de 

dezvoltare in care sunt incluse mai multe obiective, acestea fiind cinematograful, pasajul subteran, 

pietonalul, primaria si parcarea supraterana. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca se 

incearca obtinerea de fonduri europene, iar din buget propriu se va face numai prin vointa consilierilor. 
Tot dl primar Victor Dragusin spune ca daca acest proiect nu se va realiza prin fonduri europene, nu va 

propune Consiliului local sa includa pe lista de investitii proprii o parcare supraterana. 

De asemenea dl primar Victor Dragusin informeaza ca in urma licitatiei privind concesionarea 

unui teren  la intersectia strazilor Libertatii si Bucuresti, exista un castigator care se va apuca de 

construirea altei parcari supraterane, unde sunt intercalate si spatii comerciale. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca referitor la problema CEZ-ului, este nevoie de avizul 

lor, dar a avut o intalnire la Institutia Prefectului Judetului Teleorman impreuna cu conducerea la nivel 

inalt a CEZ-ului unde a fost asigurat de tot sprijinul acestora. 

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

vot in forma prezentata si se adopta cu 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

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

Stancu Iuliana).  

 

 

                                                                       x  
x  x 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Centrul multifunctional 

pentru tineri” 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 

 

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 asocierea Municipiului Alexandria cu Unitatile de invatamant, Serviciile si Societatile din 

subordinea Consiliului Local, in vederea organizarii licitatiei pentru achizitia de energie electrica, dupa 

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

 
x 

x  x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare cladiri C1+ 

C14 Ferma Grup Scolar Agricol” in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-a mai facut referire la acest proiect si in HCL nr. 

167/29.05.2014, prin care anumite cladiri au fost trecute din domeniul public in domeniul privat , 

printre care si cele mentionate in proiectul de fata. De asemenea dl consilier Titirisca Florin intreaba 

daca sunt incluse si aceste cladiri in proiectul finantat prin POR 2007-2013, reabilitare ferma Grup 

Scolar Agricol. 

D-na Maria Gogoi, director al Directiei Tehnic Investitii, spune ca cele doua cladiri, C1 si C14, 

nu fac parte din contractul de finantare al obiectivului Ferma Grup Scolar Agricol, proiectul respectiv 
fiind intocmit in 2008. De asemenea d-na Maria Gogoi spune ca din cele 11 cladiri, doar cele 2 au fost 

propuse pentru reabilitare. Tot d-na Maria Gogoi spune ca intre timp cladirile au mai suportat 

modificari de structura si pentru ca riscul de prabusire sa nu afecteze proiectul, s-a propus reabilitarea 

si consolidarea celor doua cladiri printr-un proiect nou, care nu face parte din contractul de finantare 

semnat. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca aceasta investitie se va realiza din fonduri proprii, iar 

in contextul in care aceasta investitie nu se va realiza, sunt sanse foarte mari de a se pierde finantarea 

pentru restul investitiei la proiectul Ferma Grup Scolar Agricol. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin, 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 cooperarea Municipiului Alexandria cu Austromed Holding SRL in vederea asigurarii 

participarii cetatenilor Municipiului Alexandria la cursul de conversie profesionala ,,Investitie in 

resursele umane, mai multe sanse la ocupare-INVEST din  cadrul Proiectului Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinantat din Fondul Social European, dupa care se trece 
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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 validarea modificarilor privind  rectificarea bugetului  Municipiului Alexandria cu sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adaugata din unele venituri ale bugetului de stat, 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 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

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

si Stancu Iuliana).  

 

                                                                                                                                                                                                                               

x 

x  x 

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

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

aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2014, 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 12 voturi „pentru” si 6 

„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, 

Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 
 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2014, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a vazut alocata suma de 20.000 lei pentru Colegiul 

National Al. D. Ghica, pentru achizitionarea a doua cazane si intreaba daca este cea mai buna solutie, 

daca nu se poate face racordarea la gaze, sau gasirea unei alternative mai putin costisitoare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca actualele cazane de la Colegiul National Al. D. Ghica au 

fost din cele transferate de la municipiul Slobozia. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in momentul 

in care au fost puse cazanele respective, au functionat, dar ulterior, datorita uzurii s-au deteriorat. De 

asemenea dl primar Victor Dragusin informeaza ca respectivele cazane functioneaza pe gaze naturale, 
dar trebuiesc inlocuite. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca au fost specialisti de la ISCIR  la 

Colegiul National Al. D. Ghica si au constatat ca nu prezinta siguranta daca se va proceda la suduri ale 

actualelor cazane si este necesara achizitionarea unor cazane noi. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru si Popescu Dumitru Dan). 
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x 

x  x 

 

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

 - Tabelul nominal nr. 11775/24.09.2014 al AASPS cu elevii din clasele I-VIII care domiciliaza 

in blocurile S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria si frecventeaza unitatile de 

invatamant de pe raza municipiului Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna 

octombrie 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013; 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 11774/24.09.2014 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si accentuat 

si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe 
luna octombrie 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 11773 din 24.09.2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2014, conform HCL nr. 

100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 11772 din 24.09.2014 al AASPS Alexandria cu personalele persecutate 

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

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

2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

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

- Tabelul nominal nr. 11771 din 24.09.2014 al AASPS cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2014 conform HCL nr. 

100/29.04.2013; 

Dl presedinte de sedinta il suune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 11770 din 24.09.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna octombrie 2014, 

conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Tabelul nominal nr. 3709 din 22.09.2014 al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria cu elevii de 

la Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria, care solicita legitimatii de calatorie pe ruta I.A.A.-Liceul 

Tehnologic Nr. 1 Alexandria, pe anul scolar 2014-2015; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 3708 din 22.09.2014 al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria cu elevii de 

la Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria, care solicita vizarea legitimatiei de calatorie pe ruta I.A.A.-

Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria, anul scolar 2014-2015; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul AASPS nr. 11461/18.09.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Ilie 

Constanta. 

 Dl presedinte de sedinta propune sa se acorde suma de 1500 lei. 
 Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba in 

unanimitate. 

 -Referatul AASPS nr. 11215/10.09.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 

Petcu Sandu. 

 Dl presedinte de sedinta propune sa se acorde suma echivalentului in lei a 1500 euro. 

 Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
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 -Punctul de vedere nr. 21873/18.09.2014 al Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite, privind 

cererea nr. 302/08.08.2014 a Clubului Sportiv Scolar Alexandria prin care solicita un sprijin financiar. 

 Dl presedinte de sedinta mentioneaza ca prin contractul de asociere este specificata acordarea 

de sprijin financiar din partea Consiliului local numai pentru competitii sportive, nu si pentru 

cantomament. 

 Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca pentru acordarea banilor trebuie facuta o rectificare 

bugetara sau se pot da direct prin contractul de asociere. 

 D-na Haritina Gafencu, director al Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite, spune ca trebuie 

schimbat contractul de asociere. 
 Dl consilier Florea Voicila este de acord cu ceea ce a spus d-na Haritina Gafencu. 

 Dl consilier Florea Laurentiu spune ca in contractul de asociere este mentionat ca se acorda 
sprijin financiar pentru competitiile sportive si ar trebui mentionat pentru activitatea sportiva, unde sunt 

incluse toate activitatile sportive. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca aparatul de specialitate va lua act de aceste propuneri si se va 

solutiona aceasta problema. 

 -Punctul de vedere nr. 23630/29.09.2014 al Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare 

Patrimoniu, Compartiment Autorizari Taximetrie si Comert privind solicitarile SC TRANSVALADY 

SRL de modificare a programelor de transport. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot  punctul de vedere si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 23146/23.09.2014 al Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare 

Patrimoniu privind preluarea contractului de inchiriere nr. 3911/13.02.2013, de catre S.C. FRANCO 

ROM S.R.L. de la S.C. CARDINALIS LOGISTICS S.R.L. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 23656/29.09.2014 al Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare 

Patrimoniu, Compartiment Fond Locativ privind cererea nr. 22017/11.09.2014 a doamnei Voicu 

Mariana Monica, chirias al locuintei sociale nr. 22 situata in blocul Social, et. 4, str. Al. Ghica, nr. 121, 
municipiul Alexandria. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 23657/29.09.2014 al Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare 

Patrimoniu, Cmpartiment Fond Locativ privind cererea comuna nr. 22182/12/09/2014 a doamnei 

Tomescu Cerasela, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 11 situata in blocul S2, Sc. A, str. Dunarii, 

municipiul Alexandria si a doamnei Marinas Mariana, chirias al unitatii locative nr.7, situata in blocul 

S2, sc.A, Str. Dunarii, muncipiul Alexandria. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Informarea nr. 22177/18.09.2014 a Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite privind adresa nr. 

30/12.09.2014 a Clubului Sportiv „KANAZAWA”. 

  Dl consilier Florea Voicila spune ca ar trebui sa vina mai din timp cluburile pentru a solicita 

sprijin financiar in competitiile sportive, nu cu 10 zile inainte de sedinta Consiliului local. 

 Dl consilier Titirisca Florin face o informare cu privire la rezultatul sportivei Aciu Malina la 

campionatul mondial de sah, respectiv locul 14 din 42, si spune ca este de acord cu ceea ce spune dl 

consilier Florea Voicila. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de informarea respectiva. 

 -Tot cu titlu informativ, Proiectul TOAMNA TELEORMANEANA 2014, al Asociatiei 

Culturale „ALPHARD”, inregistrat la nr. 23436/25.09.2014. 

 -Adresa nr. 399/29.09.2014 a Clubului Sportiv Scolar Alexandria, prin care solicita Consiliului 

local al Municipiului Alexandria accesul pe terenul de fotbal acoperit din Complexul Strand, zilnic de 

luni pana vineri intre orele 16.00-18.00 pentru pregatirea mici de juniori de la selectia de fotbal, pe 

perioada de iarna (15 octombrie 2014 – 01 aprilie 2015). 
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 Dl presedinte de sedinta spune ca acum este necesar un acord de principiu in vederea 

modificarii programului de la Complexul Strand. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea pentru acordul de principiu si se adopta cu 

unanimitate de voturi. 

 -Nota nr. 23860/30.09.2014 a Directiei Administratie Publica Locala referitoare la desemnarea 

reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale 

unitatilor de invatamant preuniversitar si conexe din municipiul Alexandria. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu a avut la mapa aceasta nota. 

 Dl secretar al municipiului Alexandria, dl Iulian Purcaru informeaza ca s-a solicitat 
reconfirmarea de catre d-nii consilieri a reprezentantilor stabiliti prin hotararile Consiliului local 

anterioare, care sunt in vigoare. 
 Dl consilier spune ca nu stie despre care reprezentanti este vorba. 

 Dl consilier Florea Voicila spune ca nota a fost la mapa, impreuna cu hotararile Consiliului 

local anterioare. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta nota a fost cu titlu informativ  deoarece reprezentantii 

au fost stabiliti prin hotarari ale Consiliului local care sunt in vigoare. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca au fost solicitari din partea unitatilor de invatamant pentru 

reconfirmarea reprezentantilor in Consiliile de Administratie, dar intrucat hotararile de Consiliu local 

nu au termen de valabilitate, nu are logica sa se reconfirme ceea ce este deja in vigoare. 

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,           

                                 Ionut Neacsu                                                                 Jr. Iulian Purcaru 
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                   JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 24417 din 03.10.2014 

 

 
 

 
 

PROCES VERBAL 

 

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

din 30.09.2014 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 03.10.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.09.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 
 

 


