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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 21 decembrie 2011 , orele 16,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 17  
consilieri, din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, d-nii consilieri Tanase Florentiu, 
Negreanu Florea, Jieanu Eugen Gabriel, Nastase Stefan, Rinescu Marian fiind absenti nemotivati. 
 Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea 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. 

  Au fost invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, 
secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea,  da cuvantul d-lui. Primar Victor Dragusin, cel 
care, prin dispozitia nr. 1948  din  14 decembrie 2011 si prin adresa nr. 23849 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane 
fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2012 pentru 
contribuabilii persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  modificarea HCL nr. 92/30.04.2009, privind aprobarea 
zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea 
spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si 
privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -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 Dunarii, nr. 222, zona 
bloc 905; 
 -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 Mihaita Filipescu, zona 
bloc G2; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 41 situata in blocul 
L3, scara C, etaj 4, strada Dunarii, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de 
serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje auto; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de copertine 
auto; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
„Reamenajare si modernzirare Piata centrala din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC nr. 162, lot 2/5 ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC nr. 179, lot 3/7 ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, nr. 68C, Cv 53 ; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe Strada Viilor nr. 2C, Cv 125;   
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 
148D, Cv 25; 
  -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Fratii Golesti, nr. 46A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, nr. 179, lot 3/4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011, privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru 
proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au realizat interventii pentru 
cresterea performantei energetice a acestora; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al -Proiect de 
hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 
 -Petitii si interpelari. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie 
cuprinse pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a 
urmatoarelor proiecte de hotarare:  

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru 
proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au realizat interventii 
pentru cresterea performantei energetic a acestora;  

 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Viilor nr. 2C, Cv 125; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al 
municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de 
stat din municipiul  Alexandria si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor  proiecte de hotarare: 

 - Proiect de hotarare cu privire la revocarea HCL nr. 251/14.11.2011 privind infiintarea 
Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului municipiului Alexandria pe anul 2011; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de scutire sau reducere de la plata impozitului pe 
cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat 
pe cheltuiala proprie , lucrari de interventie pentru cresterea performantelor energetice a cladirilor. 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare a unor 
bunuri imobile componente ale sistemului public de alimentare cu apa apartinand domeniului 
public al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe drum de centura nr.23 A, 
Cv 125.  

municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de 
stat din municipiul  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
local al municipiului Alexandria, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
„TELEORMANUL”, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de asociati pentru anul 
2012; 
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 Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea 
de zi si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  acordarea de inlesniri la 
plata contribuabililor persoane fizice dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

x 
    x                 x 

  
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in 
anul fiscal 2012 pentru contribuabilii persoane fizice, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta 
supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  
                                                                                         x 

x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 92/30.04.2009, privind aprobarea 
zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea 
spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si 
privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi.  

x 
x  x 

 
  La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta 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 
Dunarii, nr. 222, zona bloc 905 dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

x 
x  x 

 
In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 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 Mihaita Filipescu, zona 
bloc G2, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Mihailiteanu George spune ca in acest caz se incalca procedura de atribuire a terenului 
deoarece persoana care a solicitat deja a  ridicat o constructie provizorie pe acel teren. Considera ca este o 
sfidare a Consiliului local al municipiului Alexandria si solicita domnului primar sa restabilieasca ordinea si 
discipilna in oras. Intre strazile Bucuresti si Ion Creanga comertul trebuie sa se defasoare in mod civilizat, in 
spatii civilizate si sa nu se permita niciodata asemenea constructii. 

Dl viceprimar Voicu Ioan spune ca este vorba despre inchirierea unui teren iar incalcarea disciplinei in 
constructii este o alta problema. 

Dl consilier Tabacitu Stefan spune ca in mandatul trecut s-a hotarat sa nu se dea niciodata voie sa se 
construiasca provizoriu pe pietonal.Tot dansul spune ca pietonalul trebuie pastrat asa cum este, daca se dau 
drumul la astfel de constructii doreste sa se intocmeasca un proiect unic care sa se incadreze in arhitectura 
zonei. 

Dl consilier Marzan Niculae spune ca trebuie avut in vederea daca scoaterea la licitatie a acelui teren 
este legala. A aratat si alta data riscul amplasarii unor rulote, dar atunci s-a acceptat si acum s-au creat 
nemultumiri. Deoarce exista situatii similare va vota acest proiect de hotarare. 
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D-na consilier Panagoret Ioana spune ca trebuie ca aceste constructii sa inceteze. Cei care au asemenea 
constructii le vor expira contractele si nu vor mai fi prelungite. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca si-a promis dansului si cetatenilor municipiului Alexandria ca va 
da curs oricarei solicitari a mediului de afaceri. Tot dansul spune ca va dispune un control din partea Politiei 
Locale Alexandria.  

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si este respins cu 4 voturi “pentru” (d-nii consilieri Voicu Ioan, Negreanu Florea, Marzan Niculae si 
Toader Dumitru) si 13 “abtineri”. 

x 
x  x 

 
  La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii 
locative nr. 41 situata in blocul L3, scara C, etaj 4, strada Dunarii, municipiul Alexandria, din locuinta 
convenabila in locuinta de serviciu, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

x 
x  x 

 
In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 

avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii de garaje auto, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca se mai avizeaza constructia de garaje. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si este respins cu 1 vot “pentru” (dl consilier Marzan Niculae), o abtinere (dl consilier Toader 
Dumitru) si 15 voturi “impotriva”. 

x 
x  x 

 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a 
unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea 
construirii de copertine auto, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

x 
x  x 

 
In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 

avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul „Reamenajare si modernzirare Piata centrala din municipiul Alexandria, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca sunt sponsorizari din partea agentilor economici din piata. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca a discutat cu o parte din acesti comercianti , astazi s-au prelungit o 

serie de contracte. Indicatorii tehnico-economici se refera la solutia concreta pentru ce urmeaza a se face acolo. 
Tot dansul spune ca o parte dintre agentii economici de acolo vor contribui cu bani. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
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 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la declararea ca bunuri apartinand 
domeniului privat de interes local a unor terenuri din intravilanul municipiului Alexandria, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de 
hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 
In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 

avizarea proiectului de hotarare cu privire la  concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC nr. 162, lot 2/5 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune 
la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 
 

 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a 
unui teren , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
HCC nr. 179, lot 3/7, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte 
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimiatete de voturi. 
 

x 
x  x 

 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la concesionarea prin licitatie publica 
a unui teren , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
1 Mai, nr. 68C, Cv 53, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte 
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimiatete de voturi.  
 

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la vanzarea prin licitatie publica a 
unui teren , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Alexandru Ghica, nr. 148D, Cv 25, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 
unanimiatete de voturi.  
 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la vanzarea prin licitatie publica a 
unui teren , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Fratii Golesti, nr. 46A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte 
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu16 voturi „pentru”(dl consilier 
Ganea Filica nu a participat la vot). 

x 
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x  x 
 

 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada HCC, nr. 179, lot 3/4, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot 
proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea Anexei nr. 4 la HCL 
nr. 65/31.03.2011, privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si 
atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL , 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae intreaba daca in afara de bunurile omise se mai modifica si alt ceva. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se mai modifica nimic. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

x 
x  x 

 
 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor  Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Mirzan Niculae solicita propunerea initatorului acestui proiect de hotarare. 
 Dl primar Victor dragusin propune ca reprezentantul consiliului local al municipiului Alexandria in 
Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor  Alexandria sa fie d-na consilier Panagoret Ioana. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va  proceda la vot secret si roga sa se faca propuneri 
pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor compusa din trei membri. 
 Dl consilier Tabacitu Stefan propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Oana Ovidiu, Pisica Gheorghe si Bojan Cristian. 
  Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi.  

Se trece apoi la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor se retrage pentru 
stabilirea rezultatului votului. 

Dl consilier Oana Ovidiu prezinta, in continuare, rezultatul votului secret: din totalul de 17 consilieri 
prezenti, au fost 17 voturi valabil exprimate, toate „pentru”. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara „TELEORMANUL”, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei 
datorate de asociati pentru anul 2012 dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
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In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la revocarea HCL nr. 251/14.11.2011 privind infiintarea 
Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul 
de hotarare in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru”, dl consilier Tabacitu Stefan nu a votat. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la rectificarea bugetului municipiului 
Alexandria pe anul 2011 dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii sipentru ca nu sunt dl 
presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

 
x 

x  x 
 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea de scutire sau reducere de la plata impozitului pe 
cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au executat pe 
cheltuiala proprie , lucrari de interventie pentru cresterea performantelor energetice a cladirilor, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Marzan Niculae spune ca municipiul Alexandria risca sa se transforme intro sorcova 
datorita vopselei care sau dat blocurilor anvelopate. Tot dansul spune ca ar trebui aviz de la primarie pentru 
executarea de astfel de lucrari. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca asa a inceput reabilitarea in Alexandria, dar de un an si jumatate 
este prevedere legala pentru obtinerea avizului de la primarie pentru culoare. Cei care nu au astfel de aviz si 
sunt depistati vor fi amendati. 

Cei care doresc sa-si izoleze casele si urmeaza pasii conform legii vor fi scutiti de la plata impozitului 
pentru minim 7 ani. Este important ca oamenii sa stie ca exista o asemenea facilitate. 

Dl consilier Toader Dumitru spune ca acest proiect de hotarare are implicatii asupra bugetului local si 
doreste sa nu se mearga pe termenul minim de 7 ani ci pe 15 ani. Trebuiesc stabilite concret cine are dreptul la 
scutire la plata imozitului si cine are dreptul la reducere. 

D-na consilier Panagoret Ioana il roaga pe dl primar sa initieze un proiect de hotarare prin care sa se 
interzica uscarea hainelor in fata blocurilor pe spatiile verzi. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca exista o asemenea prevedere in regulamentul de convietuire in 
municipiul Alexandria care va fi tiparit si impartit fiecarei familii in parte. Tot dansul spune ca in Codul fiscal 
la art. 280 se prevede ca cetatenii beneficiaza de scutire sau reducere la plata impozitelor pe o perioada de 
minim 7 ani. Tot dansul propune ca in proiectul de hotarare sa se prevada la art. 1, minim 7 ani iar in 
preambului hotararii sa se treaca si art. 280 din codul fiscal. Termenul de 31 noiembrie a fost stabilit pentru a 
se putea corija veniturile la sfarsit de an la ultima rectificare bugetara. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare  cu modificarile 
d-lui primar si se aproba cu 16 voturi „pentru”, dl consilier Tabacitu Stefan nu a votat. 

x 
x  x 

 
 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 

avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare a unor 
bunuri imobile componente ale sistemului public de alimentare cu apa apartinand domeniului public 
al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Toader Dumitru intreaba daca acest obiectiv de investitii este prevazut cu gard 
imprejmuitor. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare  in forma 
prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru”, dl consilier Tabacitu Stefan nu a votat..  

 
x 

x  x 
 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 

avizarea proiectului de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe drum de centura nr.23 A, Cv 
125, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta supune la 
vot proiectul de hotarare in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la alegerea presedintelui de sedinta 
pentru urmatoarele trei luni dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri in vederea alegerii noului presedinte de sedinta. 
Dl consilier Mihailiteanu George propune pe dl consilier Tabacitu Stefan. 
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Mihailiteanu 

George si se aproba cu 16 voturi „pentru” dl consilier Tabacitu Stefan nu a votat. 
 
In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local:  
- Tabelul nominal nr. 8324  din 21.12.2011 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 
ianuarie 2012, conform HCL nr. 202/30.09.2010.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 8325 din 21.12.2011 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana 

in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna ianuarie 2012, conform HCL nr. 
202 din 30.09.2010. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 8326/ 20.12.2011 cu beneficiarii de ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei 

conform HCL 253/2011. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria cu privire la preluarea contractelor de 

inchiriere nr. 17042/1998 si nr. 7621/2008 de catre SC ROFAL SRL  de la SC RAV SERVICE SRL. 
Dl consilier Marzan Niculae doreste sa se initieze un proiect de hotarare care sa permita aceste 

transferuri. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria cu privire la preluarea contractului de 

inchiriere nr. 2117/2008 pentru terenul amplasat in strada Libertatii intersectie cu strada Bucuresti de catre SC 
RBNK SERV SRL, de la SC BELLA CENTER SRL. 

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

-Asociatia  de prietenie romano-bulgara „ZAREZAN” solicita alocarea sumei de 42.000 pentru 
activitatile culturale in anul 2012. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca va fi prevazuta suma de 10.000 lei in bugetul anului viitor. 
-solicitarea nr. 36 din 6.12.2011 Parorhiei SF ALEXANDRU prin care solicita suma de 100.000 lei 

pentru restaurarea picturilor din Catedrala Episcopala Sfantu Alexandru. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca vor acorda bani pentru restaurarea acestui obiectiv in conformitate 

cu posibilitatile bugetare.  
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
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Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru 
participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                 Florea Voicila                                                            Jr. Iulian Purcaru  
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JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
SERVICIUL CANCELARIE 
Nr.24760 din 23.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 21 decembrie 2011 

 
 
 Subsemnatii, Berechet Doina si Ceciu Alexandru, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  azi, 23 decembrie 2011 la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din   21 decembrie 2011,  la  tabla  de afisaj a 

institutiei. 

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