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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 16 ianuarie 2014, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 18 (optsprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
un loc fiind declarat vacant.  
 Dl. presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. 
(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 22 din 10 ianuarie 2014 si prin adresa nr. 674 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului municipiului Alexandria, 
din anii precedenti pentru anul 2014; 
 - Proiect de hotarare cu privire la desemnarea candidatilor propusi de Consiliul local al 
municipiului Alexandria pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C.APA 
SERV S.A. Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu program prelungit nr. 4” ; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Sarpanta Gradinita cu program normal nr. 5”;  
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Transformare sala de clasa in sala de sport la  Gradinita cu program prelungit nr. 6”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Construire sala de sport la Gradinita nr. 7”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Anvelopare si amenajari interioare la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga” ; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Modernizare spatii agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala gimnaziala Stefan cel 
Mare”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Modernizare si reabilitare cladire Scoala gimnaziala Al. Colfescu”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr. 5”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Construire grup sanitar Scoala gimnaziala nr. 5”; 
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 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr. 6”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala gimnaziala nr. 7”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Imprejmuire si constructie spatiu montare aparat de verificare a geometriei rotilor 
autoturismelor Liceul tehnologic nr. 1”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Modernizare si reabilitare cladire Liceul tehnologic nr. 1”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Campus scolar-Scoala de arte si meserii”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Amenajare laborator patiserie Liceul tehnologic Nicolae Balcescu”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Amenajare Sala de festivitati Colegiul National Al. D. Ghica”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitare, modernizare internat Liceul pedagogic Mircea Scarlat”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Remenajare si refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul teoretic Al. I. Cuza”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Construire vestiare + grup sanitar” la Liceul teoretic Al. I. Cuza; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Sarpanta pentru fostul internat al Colegiului National Al. D. Ghica, actualmente Scoala 
postliceala sanitara”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitare Cresa nr. 4”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Construire imprejmuire la  Gradinita cu program prelungit nr. 6”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitare imprejmuire incinta Scoala gimnaziala Al. Colfescu”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Construire imprejmuire la  Liceul Teoretic Al. I. Cuza”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Construire imprejmuire incinta la Colegiul National Al. D. Ghica”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Modernizare strada Mircea cel Batran pe tronsonul cuprins intre strada Dr. Stanca si 
strada Bucuresti”; 
 - Petitii si interpelari. 
 Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 
hotarare: 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Anvelopare si amenajari interioare la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga” ; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Reabilitare, modernizare internat Liceul pedagogic Mircea Scarlat”; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Remenajare si refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul teoretic Al. I. Cuza”; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 

obiectivul „Reabilitare si refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul teoretic Al. I. Cuza”; 
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 

obiectivul „Construire imprejmuire la Scoala gimnaziala nr. 7”. 
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De asemenea dl primar Victor Dragusin doreste sa faca o remarca in sensul ca a citit in presa 
locala si este un lucru bun ca au evidentiat investitiile care urmeaza sa se faca la unitatile de 
invatamant.  

Anul trecut au fost alocati multi bani pentru studii de fezabilitate care le-au comnadat 
directorii unitatilor de invatamant si ii felicita pe aceasta cale ca au folosit banii in acest sens.  

Partea de executie va fi pusa in discutie ulterior, atunci cand se vor gasi fonduri pentru 
realizarea acestor investitii care vor fi dirijate pe trei directii  de finantare pentru o parte va fi depusa 
documentatie in vederea obtinerii de fonduri europene, o parte vor merge la ministerul dezvoltarii sa 
fie cuprinse in programul national de dezvoltare locala si o parte vor fi finantate din bugetul local al 
municipiului Alexandria. Valoarea totala a acestor obiective de investitii care au reiesit din studiile de 
fezabilitate este de 63.800.000 lei. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la 
vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire aprobarea utilizarii excedentului municipiului Alexandria, din anii precedenti 
pentru anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl Titirisca Florin spune ca a observat un sistem de ventilatie de dezumidificare la strandul 
Vedea, in momentul in care s-a facut receptia, municipiul Alexandria a dat in judecata firma care a 
executat constructia si intreaba daca aceasta suma era prevazuta in proiectul initial. 

Dl presedinte de sedinta ii atrage atentia d-lui consilier ca se discuta despre excedentul bugetar 
din anii precedenti pentru anul 2014. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest sistem de ventilatie si de dezumidificare nu a fost 
prevazut in proiectul initial. Tot dansul spune ca municipiul Alexandria este in litigiu cu firma 3G 
SPORT.   

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in 
forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „ impotriva” (d-nii consilier Titirisca 
Florin si Neacsu Alexandru). 

 
 
  

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 
desemnarea candidatilor propusi de Consiliul local al municipiului Alexandria pentru functiile de 
membri ai Consiliului de Administratie al S.C.APA SERV S.A. Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Tot dansul spune ca se va proceda la vot secret si roaga consilierii locali sa faca propuneri 
pentru alegea comisiei de numarare a voturilor. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Abalaru Ion, Mocanu Daniel si Titirisca Florin care refuza propunerea. Tot dl consilier 
Voicila Florea propune ca in locul d-lui consilier Titirisca Florin sa faca parte d-na consilier Cobarlie 
Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a 
voturilor si se aproba cu unanimitate de voturi. 

In continuare se ia o pauza pe loc, timp in care buletinele de vot vor fi completate si se va 
exercita votul secret iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul votului. 

Dl consilier Mocanu Daniel, presedintele comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul 
votului secret. 



4 
 

Dintrun numar total de 18 voturi, 18 voturi au fost valabil  exprimate dupa cum urmeaza: 
Dl Mircea Dumitrescu a obtinut 16 voturi „da” si doua voturi „nu”; 
Dl Gurban Marius Ciprian a obtinut 16 voturi „da” si doua voturi „nu”. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 

prezentata, il supune la vot cu rezultatul votului secret si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua 
voturi „impotriva”, ( d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).   
 

   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 
documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea 
infrastructurii Gradinitei cu program prelungit nr. 4” in municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica 
nr. 148, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi.   

 
x 

    x                 x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Sarpanta 
Gradinita cu program normal nr. 5” in municipiul Alexandria, strada Libertatii nr.1, 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 la obiectivul de investitii „Transformare sala de clasa in 
sala de sport la  Gradinita cu program prelungit nr. 6” in municipiul Alexandria, strada 1907 nr. 45, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi.  

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7” in municipiul Alexandria, strada Av. Alexandru 
Colfescu, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de 
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

x 
x  x 
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In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  
aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Construire sala de sport la 
Gradinita nr. 7” 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 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare” in Municipiul 
Alexandria, str. Carpati, nr.15, 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 la obiectivul de investitii „Modernizare spatii agrement, 
imprejmuiri si anvelopare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare” in municipiul Alexandria, str. Carpati 
nr. 15, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Modernizare si reabilitare cladire Scoala gimnaziala Al. Colfescu” in municipiul Alexandria, str. 
Dunarii, nr. 292, 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 la obiectivul de investitii „Reabilitare cladire Scoala 
gimnaziala nr. 5”, in municipiul Alexandria, str. Libertatii nr. 148, 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 obiectivul de investitii„Construire grup sanitar Scoala 
gimnaziala nr. 5” in municipiul Alexandria, str. Libertatii, nr. 148 dupa care se trece la intrebari, 
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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 la obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea 
localului Scolii gimnaziale nr. 6” in Municipiul Alexandria,strada 1 Mai nr. 107 dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                    x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala gimnaziala nr. 7”, in municipiul 
Alexandria, strada 1907, nr. 60 bis, 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 la obiectivul de investitii „Imprejmuire si constructie 
spatiu montare aparat de verificare a geometriei rotilor autoturismelor Liceul tehnologic nr. 1” in 
municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr.1-3, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii  
„Modernizare si reabilitare cladire Liceul tehnologic nr. 1”, in municipiul Alexandria, strada Soseaua 
Turnu Magurele, nr.1-3 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 la obiectivul de investitii „Campus scolar-Scoala de arte 
si meserii Liceul tehnologic Nicolae Balcescu”, in municipiul Alexandria, strada Libertatii nr. 69, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, 
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prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

x 
x  x 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Amenajare laborator patiserie Liceul tehnologic Nicolae Balcescu” in municipiul Alexandria, strada 
Libertatii, nr. 69,  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 la obiectivul de investitii „Amenajare Sala de festivitati 
Colegiul National Al. D. Ghica”, in municipiul Alexandria, strada Al. D. Ghica  dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, 
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Construire vestiare + grup sanitar” la Liceul teoretic Al. I. Cuza, in municipiul Alexandria, strada 
Carpati, nr.27, 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 la obiectivul de investitii „Sarpanta pentru fostul internat 
al Colegiului National Al. D. Ghica, actualmente Scoala postliceala sanitara”, in municipiul 
Alexandria,strada Viitorului, nr. 78, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii pentru ca nu 
sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Reabilitare Cresa nr. 4”, in municipiul Alexandria, strada Alexandru Ghica, nr. 148, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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x 
x  x 

In continuare, 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 la obiectivul de investitii „Construire imprejmuire la  
Gradinita cu program prelungit nr. 6”,in municipiul Alexandria, strada 1907, nr. 45, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Reabilitare imprejmuire incinta Scoala gimnaziala Al. Colfescu”, in municipiul Alexandria, strada 
Dunarii, nr. 292, 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 la obiectivul de investitii „Construire imprejmuire la  
Liceul Teoretic Al. I. Cuza”, in municipiul Alexandria, strada Carpati, nr. 27, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, 
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Construire imprejmuire incinta la Colegiul National Al. D. Ghica”, in municipiul Alexandria, strada 
Viitorului nr. 78, 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 la obiectivul de investitii „Modernizare strada Mircea cel 
Batran pe tronsonul cuprins intre strada Dr. Stanca si strada Bucuresti”, in municipiul Alexandria 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
„Reabilitare si refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul teoretic Al. I. Cuza”, 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 la obiectivul de investitii „Construire imprejmuire la 
Scoala gimnaziala nr. 7”, in municipiul Alexandria, strada 1907, nr. 60 bis, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii 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. 

Inainte de a prezenta petitiile adresate consiliului local, dl presedinte de sedinta supune la vot 
procesul verbal al sedintei din data de 19.12.2013 si se aproba cu unanimitate de voturi. 

De asemenea dl presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 
30.12.2013 si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca are de exprimat un punct de vedere la procesul verbal al 
sedintei din data de 19.12.2013 unde s-a votat aprobarea aportului la majorarea capitalului social la 
SC TERMIC CALOR SERV unde dl primar a spus ca in momentul in care se vor primi bani de la 
bugetul de stat, aceasta hotarare de consiliu local nu va fi aplicata. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca banii de la bugetul de stat au fost virati si hotararea de 
consiliu local nu a fost aplicata. 

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

- informarea SC PIETE SI TARGURI SRL, cu privire la locurile de veci situate in Cimitirul 
SF. Alexandru, zona a –II-a, sector G, rand 17, poz 2, privind petitia d-lui Marin Constantin; 

Dl presedinte de sedinta il invita la microfon pe dl Marin Constantin care este prezent in sala 
si ii da cuvantul acestuia. 

Dl Marin Constantin spune ca este fiul lui Marin Nicolae care a fost veteran de razboi si 
cetatean de onoare al municipiului Alexandria.  

A inaintat doua cereri catre SC PIETE SI TARGURI SRL, prin care a solicitat un loc de veci 
in temeiul Legii nr. 44/1994 la care nu a primit raspuns in trei luni de zile si doreste sa stie de ce nu i 
s-a raspuns in acest interval de timp. 

Dl director al SC PIETE SI TARGURI SRL, Cretu Anghel, spune ca dl Marin Constantin a 
solicitat un document privind atribuirea unui loc de veci in conformitate cu prevederile Legii nr. 
44/1994 pentru tatal dansului Marin Nicolae si i s-a comunicat ca SC PIETE SI TARGURI nu este in 
posesia unui astfel de document.  

Tot dansul spune ca la art.8 din Legea nr. 44/1994 se prevede ca singura persoana care poate 
prelua acest loc de veci in mod gratuit este sotia veteranului de razboi, nu si copii acestuia, acestia din 
urma beneficiind de loc de veci in baza unui contract de concesiune. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl Marin Constantin daca solicita un loc de veci in 
numele raposatului sau tata. 

Dl Marin Constantin spune ca nu solicita acest lucru. 
Dl director al SC PIETE SI TARGURI SRL, Cretu Anghel, spune ca in anul 1988, dl. Marin 

Nicolae a solicitat doua locuri de veci, aceste locuri de veci i-au fost atribuite si au fost platite pe o 
perioada de 25 de ani care s-a incheiat in anul 2013.  
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Tot dansul spune ca din anul 1994 de cand a aparut aceasta lege in evidentele societati nu 
exista o solicitare de atribuire loc de veci in mod gratuit de catre dl. Marin Nicolae. 

Dl Marin Constantin spune ca detine o chitanta in original din anul 1974 atunci cand acest 
teren s-a cumparat cu suma de 1000 lei. 

Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl. Marin Constantin ce solicita de fapt. 
Dl Marin Constantin spune ca solicta ca locul de veci in care este ingropat tatal dansului sa 

intre sub incidenta Legii nr. 44/1994 si sa beneficieze de gratuitate incepand cu anul 2013, iar celalalt 
loc de veci sa-i fie atribuit cu palta dansului. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca solicitarea respectiva va ramane in atentia parti juridice 
pentru a studia acesta problema. 

 Tot dansul spune ca sunt multi cetateni care apeleaza la dansul ca sa fie scutiti de la plata 
locurilor de veci deoarece ei sustin ca au cumparat aceste locuri. Locurile de veci se concesioneaza nu 
se vand. 

Tot dansul invita consilierii locali la dezbaterea publica cu privire la organizarea retelei 
scolare in municipiul Alexandria unde se va discuta despre personalitatea juridica a unitatilor de 
invatamant si spera ca la aceasta dezbatere sa vina cat mai multi dascali, parinti si toti cei care sunt 
interesati de sistemul de invatamant.  

In data de 20.01.2014 va avea loc aceasta dezbatere deoarece in prima sedinta ordinara se va 
aproba reteaua scolara, este posibil sa ramana in forma actuala sau sa se modifice.  

Nu este atributul primarului sa stabileasca reteaua scolara, forma pe care o va imbraca 
proiectul de hotarare cu privire la reteaua scolara va fi cea care va rezulta in urma dezbaterii publice. 

De asemenea anunta ca in ziua de marti 21.01.2014, la ora 11.00 va avea loc dezbaterea 
publica cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului 
Alexandria pe anul 2014. 

 In aceeasi zi va dispune aparatului de specialitate sa comunice proiectul de buget consilierilor 
locali. 

Tot dansul invita consilierii locali in data de 24.01.2014 sa participe la sarbatorirea micii uniri. 
Dl consilier Titirisca Florin propune ca la finalul fiecarei sedinte ordinare sa fie alocat un timp 

de 3-5 minute fiecarui grup politic pentru a face o declaratie politica. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu ar fi indicat ca sedintele de consiliu local sa fie 

transformate in declaratii publice si politice. Exista institutia conferintei de presa, unde fiecare isi 
poate exprima punctul de vedere.  

Daca in cadrul sedintelor de consiliu local ar fi permise astfel de declaratii, pe fondul 
nervozitatii care se va crea, proiectele de hotarare nu vor mai fi studiate si aprobate in liniste si cu 
atentie. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                            Petcu Marian Dragos                                                         Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.1970 din 20.01.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 16.01.2014 

 
 
 
 Subsemnatii,   Berechet Doina si Ceciu Alexandru – Razvan  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 20.01.2014, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

16.01.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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