JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 31 iulie 2019, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 18
(optsprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti
nemotivati d-nii consilieri Mocanu Daniel Marian, Grigore Nicusor si Dumitrascu Catalin Alexandru.
Dl presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 137, alin. (1) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei 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. Alexandru Razvan Ceciu, 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 26 iunie
2019, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1449 din 25 iulie 2019 si prin adresa secretarului Municipiului
Alexandria nr. 16307 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine
de zi:
- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la
30.06.2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu societatea comerciala
castigatoare a selectiei in vederea sustinerii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilelor Municipiului
Alexandria 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de
“Cetatean de onoare” si a altor titluri si distinctii unor personalitati cu merite deosebite;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
bazelor sportive aflate in administrarea serviciului public de interes local Administratia Domeniului
Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de emitere a
CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII / EXTINDERII CONSTRUCTIEI si a
CERTIFICATULUI CONSTATATOR;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 311/25.10.2018 privind
acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 75/27.02.2019 privind stabilirea zonei in
vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a unor
amenajari provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria pe perioada electorala;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 128/24.04.2019 privind
aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind
aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.
Alexandria in anul 2019;
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-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a
lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru lucrarile de
intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru
obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe Strada Mestesugari”, in Municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 188/27.06.2018 privind
aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria,
organigramei si a statului de functii;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 310/25.10.2018 privind
darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si curse
speciale in municipiul Alexandria, catre Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane
Alexandria, pe o perioada de 5 ani;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Transloc Prest
S.R.L. Alexandria prin aport in natura;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale
pentru anul 2020 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe
sociale pentru întocmirea listei de priorităţi;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul
locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2020 si constituirea comisiei de analiza a
solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.1, situată in blocul D,
str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota
parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 25, situată in blocul D,
str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota
parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 9, situată in blocul S2,
sc. B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 2, situată in blocul S1,
sc. B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii,
construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes
local al municipiul Alexandria a unor terenuri intravilane pe care este amplasata strada Prof. Mircea
Scarlat;
-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui imobil cu nr. cadastral 26158,
din punct termic in imobil cu alta destinatie, situat in str. Alexandru Ghica nr. 121A, apartinand
domeniului public de interes local al municipiul Alexandria si trecerea acestuia din domeniul public in
domeniul privat de interes local al municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor bunuri ce au facut obiectul Contractului de
delegare a gestiunii Serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice
in municipiul Alexandria, nr. 27603/20.11.2013, incheiat cu S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L.;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun apartinand domeniului privat
de interes local al municipiului Alexandria, catre Clubul Sportiv Municipal Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria a unui teren situat in strada C-tin Brancoveanu nr. 55A;
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-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local a unor terenuri din municipiul Alexandria;;
-Petitii si interpelari;
Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
htoarari:
-Proiect de hotarare cu privire la relocarea chiriasilor din blocurile B10 si B11, str. 1 Mai, nr.
107, in locuintele tip modul, situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul
Alexandria pana la reconstructia altor locuinte sociale pe vechiul amplasament al blocurilor B10 si
B11;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun apartinand domeniului privat
de interes local al municipiului Alexandria, catre Directia de Asistenta Sociala Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modalitatii de intrare in legalitate a unor constructii
care nu detin autorizatie de construire;
-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui bun imobil, constructie C2, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, CV 52, de la
Directia de Asistenta Sociala Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv Municipal
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.
Dl presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce
priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, sa declare acest lucru si sa nu
participe la votarea respectivului proiect.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca are un interes patrimonial in ceea ce priveste
adoptarea proiectului cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu societatea comerciala
castigatoare a selectiei in vederea sustinerii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilelor
Municipiului Alexandria 2019 si nu va participa la votarea respectivului proiect de hotarare.
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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si deoarece 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 Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel si
Modrigala Constanta Claudia);
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 30.06.2019, 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 Titirisca
Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala Constanta
Claudia);
x
x

x
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea Acordului de parteneriat cu societatea comerciala castigatoare a selectiei in vederea
sustinerii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilelor Municipiului Alexandria 2019, 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 17 voturi „pentru” (dl Titirisca Florin
Nicusor nu a participat la procesul de votare);
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 pentru conferirea titlului de “Cetatean de onoare” si a altor titluri
si distinctii unor personalitati cu merite deosebite, 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 Regulamentului de Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate in administrarea
serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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 Regulamentului cu privire la procedura de emitere a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A
EDIFICARII / EXTINDERII CONSTRUCTIEI si a CERTIFICATULUI CONSTATATOR, 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 modificarea si completarea HCL nr. 311/25.10.2018 privind acordarea de facilitati unor
categorii de persoane pentru transportul public local de calatori 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 modificarea HCL nr. 75/27.02.2019 privind stabilirea zonei in vederea instalarii de catre
candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul
public al Municipiului Alexandria pe perioada electorala, 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
modificarea si completarea HCL nr. 128/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de
proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri
Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala
Constanta Claudia);
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 HCL nr. 129/24.04.2019 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare
care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2019, 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii
consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel si
Modrigala Constanta Claudia);
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 Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019
in Municipiul Alexandria 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 este respins
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
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privire la aprobarea documentatiei tehnico economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente
a infrastructurii rutiere si pietonale 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 documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si
intrari in curti pe Strada Mestesugari”, 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
modificarea si completarea HCL nr. 188/27.06.2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar
de Transport Public Local de Persoane Alexandria, organigramei si a statului de functii, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca este o neconcordanta intre anexele acestui proiect,
respectiv Organigrama si statul de functii, in ideea ca intr-na se regaseste functia de sef de coloana iar
in alta functia de referent de specialitate.
D-na Matei Dumitra, director al Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane
Alexandria spune ca sunt compatibile.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca nu este legal.
Dl secretar, dl Ceciu Alexandru Razvan spune ca dl consilier Nadrag Gigi Gabriel are dreptate
si trebuie modificat pentru a fi aceeasi functie.
Dl conslier Nadrag Gigi Gabriel propune ca in ambele anexe sa se precizeze functia de referent
de specialitate.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Nadrag Gigi Gabriel si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare impreuna cu
amendamentul aprobat, 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 si completarea HCL nr. 310/25.10.2018 privind darea in administrare a
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si curse speciale in municipiul
Alexandria, catre Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria, pe o
perioada de 5 ani, 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 aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria prin aport in
natura, 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu,
Titirisca Florin Nicusor si Modrigala Constanta Claudia)
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 criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2020 din municipiul Alexandria
şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se
faca propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea
Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul
tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria
pentru anul 2020 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat
pentru intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se
faca propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea
Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia.
7

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul
tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.1, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta
apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se
faca propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea
Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul
tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 25, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta
apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se
faca propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea
Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia.
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Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul
tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 9, situată in blocul S2, sc. B, str. Dunării din municipiul
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se
faca propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea
Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul
tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 2, situată in blocul S1, sc. B, str. Dunării din municipiul
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se
faca propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea
Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul
tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
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Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru
Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 135, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ al Romaniei, este obligatoriu ca horararea sa fie luata prin vot secret si roaga sa se
faca propuneri sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata din 3 membrii.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea
Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia.
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul
tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din
totalul de 18 voturi valabil exprimate s-au numarat 18 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiul Alexandria a
unor terenuri intravilane pe care este amplasata strada Prof. Mircea Scarlat, 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
schimbarea destinatiei a unui imobil cu nr. cadastral 26158, din punct termic in imobil cu alta
destinatie, situat in str. Alexandru Ghica nr. 121A, apartinand domeniului public de interes local al
municipiul Alexandria si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat de interes local al
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
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13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea
Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala Constanta Claudia);
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 preluarea unor bunuri ce au facut obiectul Contractului de delegare a gestiunii Serviciului
public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Alexandria, nr.
27603/20.11.2013, incheiat cu S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L., 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 Titirisca
Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala Constanta
Claudia);
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 privat de interes local al municipiului Alexandria, catre
Clubul Sportiv Municipal 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a
unui teren situat in strada C-tin Brancoveanu nr. 55A, 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 Titirisca Florin Nicusor,
Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala Constanta Claudia);
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 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 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
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privire la relocarea chiriasilor din blocurile B10 si B11, str. 1 Mai, nr. 107, in locuintele tip modul,
situate pe Soseaua Alexandria-Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D, municipiul Alexandria pana la
reconstructia altor locuinte sociale pe vechiul amplasament al blocurilor B10 si B11, 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 privat de interes local al municipiului Alexandria, catre
Directia de Asistenta Sociala 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 modalitatii de intrare in legalitate a unor constructii care nu detin autorizatie de
construire, 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
preluarea unui bun imobil, constructie C2, apartinand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, CV 52, de la Directia de Asistenta Sociala
Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv Municipal 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, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 7702/24.07.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2019, conform HCL nr.
97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 7701/24.07.2019 al DAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si
accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit
urban, pe luna august 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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-Tabelul nominal nr. 7704/24.07.2019 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul
DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate
beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 7703/24.07.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de
razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2019, conform HCL nr.
97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 7700/24.07.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru
Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna august
2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 7699/24.07.2019 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive
politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in
strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna august 2019,
conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Raportul nr. 7336/17.07.2019 al DAS Alexandria privind activitatea desfasurata de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2019;
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 16315/29.07.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 17988/30.09.2010, zona bloc 252, pozitia 2, de la Lincan Daniel la
Flamanzeanu Madalin;
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 16665/30.07.2019 al Directiei Patrimoniu privind
modificarea/completarea Contractului de concesiune nr. 9775/19.07.2000 pentru terenul din municipiul
Alexandria, strada Viilor nr. 1-3;
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctulul de vedere nr. 14814/05.07.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul
contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 13387/2010, zonoa bloc A8-A6, pozitia 15, de la
Savin Nicolai la Dimancea Ninel Florin;
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 15891/19.07.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren copertina nr. 319/2002, zona bloc 359, pozitia 5, de la dl Neagu Lucian la dl
Anghel Alexandru Madalin;
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Punctul de vedere nr. 16393/25.07.2019 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr.
15086/10.07.2019 a d-lui Selea Adrian, chirias al unitatii locavite (tip ANL) nr. 14 situata in blocul S1,
sc A, str Dunarii, municipiul Alexandria si a d-lui Pal Marius Constantin, chirias al unitatii locative nr.
1, situata in bl. S1, sc B, str Dunarii municipiul Alexandria;
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 16394/25.07.2019 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr.
15424/12.07.2019 a d-lui Stan Claudiu Sorinel, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr 22 situata in
blocul S2, sc B, str Dunarii, municipiul Alexandria si a domnului Birca Alexandru Bogdan , chirias al
unitatii locative nr. 20 , situata in bl S2, sc B, str Dunarii municipiul Alexandria;
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 16395/25.07.2019 al Directiei Patrimoniu privind cererea comunca nr.
15846/19.07.2019 a d-lui Dan Iulian, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr 11 situata in bl S3, sc B,
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str Dunarii, municipiul Alexandria, si a d-nei Mitrache Andreea Corina, chirias al unitatii locative nr
18, situata in bl S1, sc A, str Dunarii municipiul Alexandria;
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Florea Voicila

SECRETAR,
Alexandru Razvan Ceciu
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
COMPARTIMENT CANCELARIE REGISTRATURA
Nr. 17171 din 05.08.2019
VIZAT
SECRETAR,
Alexandru Razvan Ceciu

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 31.07.2019

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primaria municipiului Alexandria, am procedat
astazi 05.08.2019, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

municipiului Alexandria din 31.07.2019, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,
Plosceanu Cristian

15

sedinta Consiliului local al

