JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 12 septembrie 2013, 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 16 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local,
domnii consilieri Abalaru Ion, Streinu Marius si Tanase Florentiu fiind absenti.
D-na. presedinte de sedinta Curea Georgeta Gina 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 d-na. 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.
(A sosit in sala dl consilier Abalaru Ion).
D-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 30
august 2013, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind,
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Georgeta Gina, da cuvantul d-lui. primar
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1387 din 06 septembrie 2013 si prin adresa nr. 19016 din
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze
naturale pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul local, in conformitate cu
prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece,
modificata si completata de OG nr. 27/2013;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu
energie electrica pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul local, in conformitate cu
prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece,
modificata si completata de OG nr. 27/2013;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea amplasarii unor panouri
publicitare;
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 4, situata in blocul
200, sc. A, Str. 1 Mai, nr. 68, municipiul Alexandria, in locuinta de serviciu;
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 8, situata in blocul
103, sc. A, Str. Al. Ghica, nr. 148, municipiul Alexandria, in locuinta de serviciu;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la
obiectivul de investitii „Amenajare parc tematic Tara Piticilor in municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2013;
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-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes
local a unor imobile din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la revocarea partiala a HCL nr. 134/30.05.2013 cu privire la
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui imobil (spatiu si
teren), apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Dunarii,
nr. 140A, CV 84;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Fabricii, nr. 2B, CV 101;
-Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unor locuri de veci,
beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 5 din 30 ianuarie 2013 privind
stabilirea retelei unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul
scolar 2013-2014;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 6 din 31.01.2007 privind
aprobarea Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai
mare de 3,5 to in municipiul Alexandria;
-Petitii si interpelari.
Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
hotarari:
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu
lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul
local, in conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in
perioada sezonului rece, modificata si completata de OG nr. 27/2013;
- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat, in domeniul public de interes
local al municipiului Alexandria a unui bun imobil-teren, situat in Str.Libertatii, nr. 507, CV 19;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 175/27.06.2013;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul local, in
conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece, modificata si completata de OG nr. 27/2013;
- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat, in domeniul public de interes
local al municipiului Alexandria a unui bun imobil-teren si constructii, situat in Str.Libertatii, nr.
507, CV 19;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru
obiectivul „Realizarea unui sistem de supraveghere video in cadrul creselor si gradinitelor in
municipiul Alexandria”;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru
obiectivul „Realizare adapost pentru familii persoane adulte si copii aflati in dificultate”.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na 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 primar Victor Dragusin spune ca s-a predat amplasamantul pentru constructia a 55 de
apartamente ANL din programul total de 160 apartamente, de asemenea spera ca pana la sfarsitul
anului sa se mai predea amplasamentul pentru inca 15 apartamente, iar restul pana la 160 de
apartamente vor fi predate la anul.
Tot dansul spune ca s-a inceput procedura calculului amortismentului constructiilor ANL.
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De asemenea Guvernul Romaniei a emis hotararea de guvern prin care Casa de Cultura a
Sindicatelor a intrat in patrimoniul municipiului Alexandria.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si
reparare strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pentru perioada noiembrie
2013 – martie 2014, din bugetul local, in conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile
de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG nr. 27/2013, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica pentru perioada noiembrie
2013 – martie 2014, din bugetul local, in conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile
de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de OG nr. 27/2013, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, in vederea amplasarii unor panouri publicitare, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 4, situata in blocul 200, sc. A, Str. 1 Mai,
nr. 68, municipiul Alexandria, in locuinta de serviciu, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii
si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x
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In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Amenajare parc
tematic Tara Piticilor in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca pentru realizarea acestei investitii se vor cheltui 100
miliarde lei vechi. Tot dansul spune ca acest consiliu local se ocupa de fantani arteziene in loc sa creeze
parcuri industriale si locuri de munca. Somajul in randul tinerilor este de 50%. Va vota impotriva
acestui proiect de hotarare chiar daca se doreste accesarea de fonduri europene deoarece cofinantarea
de 20 % va fi de la guvern si bugetul local mai ales ca acest parc a fost amenajat anul trecut. Ar fi mai
indicat sa se reabiliteze pietonalul de la strada Ion Creanga pana la strada Bucuresti.
Dl primar Victor Dragusin spune ca valoarea cofinantarii este de 2% nu de 20%. De asemenea
spune ca a promis acum 2 luni ca daca nu vor fi accesate fonduri europene pentru a realiza aceasta
investitie pentru copii foarte mici de pana in 5 ani unde trebuiesc niste jucari speciale, aceasta lucrare
va fi facuta cu ASCE si ADP.
Tot dansul spune ca dl. consilier Titirisca Florin confunda parcul dintre Primarie si Casa de
Cultura unde nu s-a intervenit de loc, cu parcul de la Catedrala de asemenea o alta confuzie pe care o
face este aceea ca valoarea indicatorilor nu este aceeasi valoare cu cea a executiei lucrari doar licitatia
va da valoarea corecta. Exista experienta la asemenea licitatii unde s-a ajuns la 60% la 50% din
valoarea indicatorilor. In municipiul Alexandria in primul an de mandat au fost angajati peste 300 de
tineri, sustinem mediul de afaceri ca si pana acum si se vor crea noi locuri de munca. In Alexandria sa
va deschide o noua fabrica in curand.
Nemaifiind si alte discutii, dna presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si doua voturi „impotriva” (d-nii
consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).

x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2013, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si doua „abtineri”(
d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).
x
x
x
In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire privire la
declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor imobile din municipiul
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la revocarea partiala a HCL nr. 134/30.05.2013 cu privire la declararea ca bunuri
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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 d-na 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 , d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
concesionarea prin licitatie publica a unui imobil (spatiu si teren), apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Dunarii, nr. 140A, CV 84 , dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria , situat in Str. Fabricii, nr. 2B, CV 101, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unor locuri de veci, beneficiarilor de drepturi prevazute de legi
speciale, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la la modificarea Anexei la HCL nr. 5 din 30 ianuarie 2013 privind stabilirea retelei
unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2013-2014,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
modificarea si completarea HCL nr. 6 din 31.01.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare
a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 to in municipiul Alexandria,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca a vazut expunerea de motive, a discutat cu d-na Tote si
reiese faptul ca se doreste protejarea firmelor private din municipiul Alexandria care detin astfel de
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autovehicule, iar masinile cu masa mai mare sa plateasca mai mult iar cele cu masa mai mica sa
plateasca mai putin.
Din calculele pe care dansul le-a facut, iar d-na Tote i-a dat dreptate, reiese ca s-a uniformizat
tariful de la 5,5 tone pana la 22 de tone, iar cele care au mai mult de 22 tone si beneficieaza de reducere
platesc la fel, iar cei care aveau intre 3,5 tone -11 tone cu tot cu reducere vor plati 200 lei. In expunerea
de motive se specifica faptul ca se doreste sa se protejeze carosabilul iar o masina de 7 tone dauneaza
carosabilului mai putin decat una de 28 de tone.
D-na presedinte de sedinta precizeaza faptul ca ieri la sedintele pe comisii a fost un reprezentant
al ADP in sala. Tot dansa intreaba daca dl. consilier Titirisca Florin are vreun amendament de propus.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca doreste ca acest proiect de hotarare sa fie retras.
D-na presedinte de sedinta spune ca nu se poate retrage de pe ordinea de zi deoarece a fost
votata.
Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt modificari fata de vechea hotarare in sensul ca s-au
majorat tarifele. Consultand ceea ce au facut si alte municipii resedinta de judet din tara s-a constatat ca
ei au incadrat pe doua categori, lucru care l-am facut si noi. Au fost consultati specialisti care au spus
ca orice autovehicul cu masa de peste 3,5 t aduce prejudicii infrastructurii stradale cat si covorului
asfaltic.
Tot dansul spune ca doreste sa se dezbata si sa se aprobe sau nu cele doua zone. Tariful de la
3,5 t la 22 t si la peste 22 t este dublu fata de hotararea initiala, nimeni nu plateste la fel. S-a creat o
forma de avantaj pentru cei din Alexandria si este normal sa fie asa , daca doriti sa se micsoreze tariful
pentru Alexandreni este de acord.
Nefiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca
Florin si Neacsu Alexandru).
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 175/27.06.2013, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru
perioada noiembrie 2013 – martie 2014, din bugetul local, in conformitate cu prevederile OUG
nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, modificata si completata de
OG nr. 27/2013, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat, in domeniul public de interes local al municipiului
Alexandria a unui bun imobil-teren si constructii, situat in Str.Libertatii, nr. 507, CV 19, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii.
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Dl consilier Titirisca Florin spune ca acest proiect de hotarare reprezinta cel mai mare tun
imobiliar al actualei administratii. Tot dansul spune ca stie cina va castiga aceasta licitatie.
Dl secretar Iulian Purcaru ii spune d-lui consilier Titirisca Florin sa citeasca titlul hotarari de
consiliu.
Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin cine va lua acest teren. Tot
dansul spune ca acest teren este pentru APA SERV.
Nefiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca
Florin si Neacsu Alexandru).
x
x

x

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul „Realizarea unui sistem de supraveghere
video in cadrul creselor si gradinitelor in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul „Realizare adapost
pentru familii persoane adulte si copii aflati in dificultate”, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na. presedinte de sedinta, Curea Georgeta Gina, prezinta petitiile adresate
Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 5420/09.09.2013 cu elevii de la Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria, care
solicita vizarea legitimatiei de calatori pe ruta IAA –Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria, anul scolar
2013-2014;
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 10460 din 10.09.2013 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 2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 10461 din 10.09. 2013 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2013, conform HCL nr.
100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

7

- Tabelul nominal nr. 19210 din 10.09.2013 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria
Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna octombrie 2013,
conform HCL nr. 100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 19209 din 10.09.2013 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
2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabel nominal nr. 10459 din 10.09.2013 al AASPS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care
domicilieaza in in blocurile S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria si frecventeaza
institutiile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria , care pot beneficia de transport gratuit
urban pe luna octombrie 2013 conform HCL nr. 100/29.04.2013.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 10489/10.09.2013 al AASPS Alexandria privind solicitarile pentru scolarizare
gratuita la Universitatea Valahia Targoviste-Filiala Alexandria.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul AASPS nr. 10505/10.09.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui
Ganescu Sorin-Florinel.
Dl consilier Voicila Florea propune ca suma sa fie de 1500 euro.
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Voicila Florea si se aproba
cu unanimitate de voturi.
-Referatul AASPS nr. 10395/09.09.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei
Cocos Luminita.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-punctul de vedere al primarului municipiului Alexandria nr. 19267/10.09.2013 cu privire la
preluarea contractului de inchiriere nr. 724/10.01.2012 pentru spatiul comercial , poz. 22, situat in Piata
Unirii-Cupola si preluarea actului aditional nr. 20879/2010, la contractul de inchiriere nr. 10637/2008
pentru spatiul comercial poz.15, situat in Piata Unirii Cupola de catre SC STIROSBET SRL.
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-adresa nr. 112 din 29.08.2013 a SC ART PETROL SERVICE SRL prin acre solicita o serie de
informatii in teleiul Legii nr. 544/2001.
D-na presedinte de sedinta spune ca aceasta petitie va fi indreptata spre competenta solutionare
Aparatului de Specialitate al Primarului.
Dl primar Victor Dragusin aduce la cunostinta Consiliului local ca din data de 16 septembrie
2013 va intra in concediu de odihna iar atributiile acestuia vor fi indeplinite de dl. viceprimar Popescu
Dumitru Dan.
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,
Curea Georgeta Gina

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr.19606 din 16.09.2013

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al
municipiului Alexandria din 12.09.2013

Subsemnatii,

Ceciu Alexandru-Razvan si Ene Paulica, salariati la Primaria

municipiului Alexandria, am procedat astazi, 16.09.2013, la afisarea procesului
verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din
12.09.2013, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

INSPECTOR,

INSPECTOR,

Ceciu Alexandru-Razvan

Ene Paulica
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