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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 18 iulie 2012 , 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 19 
(nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local d-nii consilieri  
 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, ca au fost invitati si se gasesc in 
sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, reprezentanti mass-
media. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 21 iunie 2012, 
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, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea,  da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel 
care, prin dispozitia nr. 1934 din 12 iulie si prin adresa nr. 1478 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, 
pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului 
Alexandria pe cele 2 sectiuni: de functionare si de dezvoltare aferente trimestrului 2 din anul 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabili persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii programului de executie 
a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2012, in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC TRANSLOC PREST SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al SC SEVICIUL SANITAR VETERINAR SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 
Alexandria in CA al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea folosirii in conditiile legii de catre SC TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria a sumelor reprezentand echivalentul dividendelor 
aferente anului 2006 apartinand asociatului unic Municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA la SC ALEXSAL PREST SA Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la  HCL nr.16 din 29 februarie 2012 cu 
privire la aprobarea regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor 
stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului 
Alexandria si desemnarea ca operator SC ALEXSAL PREST SA Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 27 situata in blocul 
F, sc. A, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria in locuinta de serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale 
pentru anul 2013 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de 
locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din 
fondul locativ de stat pentru anul 2013 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei 
sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea 
listei de prioritati; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 213/29.09.2012 cu privire la 
stabilirea elementelor tehnice ale imobilelor cu destinatia puturi, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, aflate pe teritoriul cadastral al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 279/21.12.2011 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 modificarea anexei la HCL nr. 27/29.02.2012 cu privire la 
trecerea din proprietatea publica a municipiului Alexandria in proprietatea publica a statului si in 
administrarea reprezentantilor expropriatorilor a unor imobile afectate de lucrari de utilitate publica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei 4 la HCL nr. 65/31.02.2011 de stabilire a 
modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a 
gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI SRL; 
 -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 Libertatii, zona Crinul 
vechi; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria , in vederea parcarii autoturismelor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri intravilane din municipiul Alexandria. 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes 
local 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 in strada dunarii , nr. 115 C, in 
CV 71; 
 -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 Viilor , nr. 15 ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat pe str. 1 Mai, nr. 107 D; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat pe str. 1 Mai, nr. 107 F in CV 
26; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptinue a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat pe str. Dunarii, nr 147 B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de delegare a gestiunii pentru 
serviciul de salubrizare din municipiul Alexandria aprobat prin HCL nr. 184/30.08.2010; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrarea ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a 
obiectivului „TRONSON DN 6 – E 70 CUPRINS INTRE KM 85 +485 SI KM 85+993 SI KM 
86+128)” in vederea realizarii activitatilor de interes national european de catre Compania nationala 
de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ) „SPATIU 
DEZMEMBRARI AUTO”-Alexandria, T20, P59; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia „Dai o Sansa 
„ centrul de zi „Sf Teodor Alexandria” in vedrea desfasurarii in comun a unor activitati cultural 
sportive; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asciatia Club Sportiv 
„Handbal” Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia de prietenie 
Romano-Franceza ROMFRA ALEXANDRIA in vederea desfasurarii in comun a unor activitati de 
calificare profesionala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria  Clubul Sportiv 
Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonelor unitare de incalzire cu energie termica 
(SACET) in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea consiliului comunitar consultativ la nivelul 
municipiului Alexandria. 
 

-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 propune retragerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarare: 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 
 -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 Viilor , 
nr. 15 ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrarea ministerului ransporturilor si 
Infrastructurii pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a 
obiectivului „TRONSON DN 6 – E 70 CUPRINS INTRE KM 85 +485 SI KM 85+993 SI KM 
86+128)” in vederea realizarii activitatilor de interes national european de catre Compania 
nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia de 
prietenie Romano-Franceza ROMFRA ALEXANDRIA in vederea desfasurarii in comun a unor 
activitati de calificare profesionala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 27 situata in 
blocul F, sc. A, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria in locuinta de serviciu si 
introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la majorarea capitalului social al SC TR ADMINISTRARE 
IMOBILE SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrarea Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a 
obiectivului „TRONSON DN 6 – E 70 CUPRINS INTRE KM 85 +485 SI KM 86+300, 
INCLUSIV PODUL PESTE RAUL VEDEA (INTRARE KM 85+993 SI IESIRE KM 86+128)” 
in vederea realizarii activitatilor de interes national european de catre Compania Nationala de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA la SC  TRANSLOC PREST SRL Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 162/30.07.2010 privind asocierea 
municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul 
Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod postal 140030, reprezentat de Victor Dragusin in calitate de 
primar, cu SC TERMA SERV SRL in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere 
limitata  Administratia Strazilor Constructii Edilitare ; 
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-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor  consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA si CA la SC  APA SERV SA Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in DN 6, zona METEO; 

-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 27 situata in 
blocul F, sc. A, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria in locuinta de serviciu. 
 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 
executiei bugetului local al municipiului Alexandria pe cele 2 sectiuni: de functionare si de dezvoltare 
aferente trimestrului 2 din anul 2012, 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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2012, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii pentru si 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 inlesniri la plata 
contribuabili 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 aprobarea modificarii si completarii 
Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2012, in 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 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 aportului municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social al SC SERVICIUL SANITAR VETERINAR SRL 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.  
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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 aprobarea aportului municipiului 
Alexandria la majorarea capitalului social al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, 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 desemnarea reprezentantilor Consiliului local al 
municipiului Alexandria in CA al SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

 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 presedinte de sedinta propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte 
urmatorii consilieri locali: Stancu Iuliana, Brosteanu Andreea si Cobarlie Silivia. 

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

Dl presedinte de sedinta spune ca se va lua o scurta pauza pe loc, timp in care se vor redacta 
buletinele de vot, dupa care se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a 
voturilor va stabili rezultatul votului. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret. 

D-na Stancu Iuliana, prezinta rezultatul votului secret dupa cum urmeaza: dintrun total de 19 
voturi, 19 au fost valabil exprimate. D-na Mierloiu Liliana a obtinut 19 voturi „da”, dl Gurban Ciprian 
a obtinut 17 voturi „da” si 2 voturi „nu” si dl Cula Constantin a obtinut 19 voturi „da” si 2 voturi 
„nu”. 

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 aprobarea folosirii in conditiile legii 
de catre SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria a sumelor reprezentand echivalentul 
dividendelor aferente anului 2006 apartinand asociatului unic 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 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 unui reprezentant al consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA la SC ALEXSAL PREST SA Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret si  propune ca din comisia de 
numarare a voturilor sa faca parte aceeasi membrii ca la proiectul de hotarare anterior. 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

Tot dansul roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al 
consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la SC ALEXSAL PREST SA Alexandria. 

Dl consilier Neacsu Ionut propune ca reprezentantul Consiliului local sa fie dl. Murga 
Bogdan. 

Nemaifiind si alte propuneri se trece la exercitarea votului secret. 
D-na presedinte a comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret dupa cum 

urmeaza: dintrun total de 19 voturi, 19 au fost valabil exprimate. Dl Murga Bogdan a obtinut 17 
voturi „da”, si 2 voturi „nu”. 

Nemafiind 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 modificarea anexei la  HCL nr.16 
din 29 februarie 2012 cu privire la aprobarea regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare 
si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 
teritoriul municipiului Alexandria si desemnarea ca operator SC ALEXSAL PREST SA 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 stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 27 situata in blocul 
F, sc. A, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria 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 

 
               

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 aprobarea criteriilor pentru 
repartizarea locuintelor sociale pentru anul 2013 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de 
analiza a solicitarilor de locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii.   

Dl consilier Tanase Florentiu propune modificare acestor criterii prin acordarea a cate 2 puncte pentru 
fiecare copil . Tota dansul propune ca din aceasta comisie sa faca parte si dl consilier Neacsu Alexandru. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca isi insusete propunerile d-lui consilier Tanase Florentiu si pentru 
ca cifra membrilor acestei comisii sa fie impara, propune ca din aceasta comisie sa faca parte si dl consilier 
iotu Lucian. 

Nemafiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Tanse 
Florenti si se aproba cu unanimitate de voturi. 

De asemenea dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul d-lui 
consilier Tanase Florentiu si propunerea d-lui primar 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 aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din 
fondul locativ de stat pentru anul 2013 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a 
solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii 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 structurii pe specialitati a membrilor comisiei 
sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea 
listei de prioritati, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florian propune ca in aceasta comisie sa faca parte reprezentanti ai tuturor 
partidelor politice. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca legea impune o structura profesionala , nu se discuta de oameni . 
Componenta nominala a comisiei se va stabili prin dispozitie a primarului. 

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 modificarea anexei la HCL nr. 
213/29.09.2011 cu privire la stabilirea elementelor tehnice ale imobilelor cu destinatia puturi, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, aflate pe teritoriul cadastral 
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 
 

 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 279/21.12.2011 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 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 la HCL nr. 
27/29.02.2012 cu privire la trecerea din proprietatea publica a municipiului Alexandria in proprietatea 
publica a statului si in administrarea reprezentantilor expropriatorilor a unor imobile afectate de 
lucrari de utilitate publica, 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 
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 In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la la modificarea Anexei 4 la HCL nr. 65/31.02.2011 de 
stabilire a modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre SC PIETE SI TARGURI SRL, 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, 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 Libertatii, zona Crinul 
vechi, 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, 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 , in vederea parcarii autoturismelor, 
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, 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 intravilane din municipiul Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
   

x 
x  x 

 
            In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la  constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes 
local al municipiului Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl. 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi.   
   

x 
x  x 

 
In continuare, 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 



9 
 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Dunarii , nr. 115 C, in 
CV 71,dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florian spune ca este vorba de un teren in suprafata de 111 mp, scoaterea la 
licitatie la 1,5 m de un magazin nu i se pare corecta. 

De asemenea tot dansul spune ca pretul de 500 euro/an, este foarte mare , corect ar fi fost o vanzare 
directa. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca solicitarea este de concesionare si nu de vanzare este a celor care 
au magazinul. Pretul este stabilit de evaluator, consiliul local poate majora pretul dar nu-l poate scadea saub 
pretul stabilit de evaluator. Cei de la Baiul au solicitat concesionarea daca altcineva va dori sa se inscrie la 
licitatie ii va trebui acordul vecinilor , acord pe care nu-l va obtine. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca ar trebui gasita o alta solutie pentru a-si dezvlota afacerea si 
propune majorarea pretului la 7 euro /mp. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca diferenta intre vanzare si concesionare este ca in cazul 
concesionarii terenul ramane al municipiului iar concedentul plateste si impozit pe acest teren.  

In cazul inchirierii municipiul nu poate impune o anumita valoare a investitiei dar chiriile sunt mai 
mari. La concesionare se impune o anumita valoare a investitiei , dar redeventa este mai mica.  

Tot dansul spune ca la intersectia strazilor 1 Decembrie cu Dunarii exista un PUD care trebuie 
respectat de toti cei care vor construi acolo. 

Dl consilier Titirisca Florian spue ca trebuie avuta mare grija deoarece este o discrepanta mare de 
preturi intre proiectele de hotarare  din aceasta sedinta. 

Dl primar Victor Dargusin spune ca va incerca o zonare a orasului si va solicita evaluatorului sa tina 
cont de acesta zonare si sa stabileasca preturile cat mai unitar. 

Dl consilier Tanse Florentiu spune ca renunta la amendament. 
Nemaifiind si alte discutii 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, 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 pe str. 1 
Mai, nr. 107 D, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florian spune ca este vorba de acelasi evaluator si in acest caz pretul este foarte 
mic. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de 4 mp pentru constructia unui balcon. 
Nemafiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hoatare in forma 

prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl consilier Titirisca Florian). 
 

x 
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 pe str. 1 Mai, nr. 107 F in CV 26 
, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca din nota care este atasta la acest proiect de hotarare reiese ca 
acest constructor a turnat mai mult beton iar acum solicita inchiriere. 

Dl primar Victor Dargsuin spune ca este vorba de o intrare in legalitate, nu se poate darma constructia. 
Dl consilier Tanase Florentiu doreste ca pe viitor sa se evite asemenea situatii. 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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x 
x  x 

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

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptinue a 
unui teren , apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat pe str. 
Dunarii, nr 147 B,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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 

avizarea proiectului de hotarare cu privire  la prelungirea contractului de delegare a gestiunii pentru 
serviciul de salubrizare din municipiul Alexandria aprobat prin HCL nr. 184/30.08.2010, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la modificarea componentei Comisiei 
tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Alexandria dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la  aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ) „SPATIU 
DEZMEMBRARI AUTO”-Alexandria, T20, P59 dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la   la asocierea municipiului 
Alexandria cu Asociatia „Dai o Sansa „ centrul de zi „Sf Teodor Alexandria” in vedrea desfasurarii in 
comun a unor activitati cultural sportive dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la  asocierea municipiului Alexandria cu Asciatia Club Sportiv 
„Handbal” Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria  
Clubul Sportiv Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea zonelor unitare de 
incalzire cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

  
x 

x  x 
 

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

avizarea proiectului de hotarare cu privire   la constituirea consiliului comunitar consultativ la nivelul 
municipiului 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire   la majorarea capitalului social al SC 
TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in administrarea Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a 
obiectivului „TRONSON DN 6 – E 70 CUPRINS INTRE KM 85 +485 SI KM 86+300, INCLUSIV 
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PODUL PESTE RAUL VEDEA (INTRARE KM 85+993 SI IESIRE KM 86+128)” in vederea 
realizarii activitatilor de interes national european de catre Compania Nationala de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din Romania SA, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire   la desemnarea unui reprezentant al 
consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la SC  TRANSLOC PREST SRL Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret si  propune ca din comisia de 
numarare a voturilor sa faca parte aceeasi membrii ca la proiectele  de hotarare anterioare. 

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

Tot dansul roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al 
consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la SC TRANS LOC PREST SA Alexandria. 

Dl consilier Petcu Marian propune ca reprezentantul Consiliului local sa fie dl. Delcea Eugen. 
Nemaifiind si alte propuneri se trece la exercitarea votului secret. 
D-na presedinte a comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret dupa cum 

urmeaza: dintrun total de 19 voturi, 19 au fost valabil exprimate. Dl Delcea Eugen a obtinut 18 voturi 
„da”, si 1 vot „nu”. 

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

Dl primar Victor Dargusin informeaza ca in perioada 01-15. 08. 2012 va efectua concediul 
legal de odihna si inlocuitor al acestuia il desemneaza pe dl viceprimar Calota Florica-Ica. 

 
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. 162/30.07.2010 privind asocierea 
municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul 
Alexandria, str. Dunarii nr. 139, cod postal 140030, reprezentat de Victor Dragusin in calitate de 
primar, cu SC TERMA SERV SRL in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere 
limitata  Administratia Strazilor Constructii Edilitare, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 

prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire   la desemnarea reprezentantilor  
consiliului local al municipiului Alexandria in AGA si CA la SC  APA SERV SA 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. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret si  propune ca din comisia de 
numarare a voturilor sa faca parte aceeasi membrii ca la proiectele  de hotarare anterioare. 
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Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

Tot dansul roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al 
consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la SC APA SERV SA Alexandria. 

D-na consilier Cobarlie Silvia propune ca reprezentantul Consiliului local sa fie dl.Tabacitu 
Stefan. 

De asemenea roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru desemnarea reprezentantilor  
consiliului local al municipiului Alexandria in CA la SC APA SERV SA Alexandria. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca  reprezentantii Consiliului local in CA la SC APA 
SERV SA sa fie d-nii Dumitrescu Mircea si Boboc Valentin. 

Nemaifiind si alte propuneri se trece la exercitarea votului secret. 
D-na presedinte a comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret dupa cum 

urmeaza: dintrun total de 19 voturi, 19 au fost valabil exprimate. Dl Tabacitu Stefan a obtinut 17 
voturi „da”, si 2 voturi „nu”, dl Dumitrescu Mircea a obtinut 18 voturi „da”, si 1 vot „nu”, dl Boboc 
valentin a obtinut 16 voturi „da”, si 3 voturi „nu”. 

Nemafiind 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren , apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in DN 6, zona METEO, 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. 

 
 

              In continuare, dl. secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
 -Punctul de vedere nr. 11029 din 18.07.2012, al Primarului municipiului Alexandria cu privire la 
necesitatea reparatiei capitale la instalatia de incalzire a scolii „Mihai Viteazu” din Alexandria. 
 Dl consilier Tanase Florentiu spune ca aceste lucrari trebuiesc facute pana la inceperea iernii. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca in conformitate cu prevederile legii 1/2011, municipiul poate 
participa cu fonduri la cheltuielile de baza si complementare, nu mai are atributii cu privire la finantarea 
cheltuielilor materiale, de functionare, reparatii, igienizare. 
 Aparatul de specialitate sa ia legatura si sa respecte pasii legali pentru reparatia capitala care urmeaza 
sa se efectueze acolo. 
 Tot dansul spune ca trebuie sa se ia legatura cu partidele din care provin toti alesii locali si sa se faca 
demersuri pentru modificarea acestei legi, deoarece apar probleme mari la unitatile de invatamant, spre 
exemplu liceul Rulmentul nu mai are bani din luna iulie nici macar pentru plata apei curente. 
 Nemaifiind si alte discutii , dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere al d-lui primar si 
se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Raportul nr. 6964/13.07.2012 al AASPS Alexandria, privind activitatea desfasurata de asistentii 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2012. 
 Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de respectivul raport. 

- Tabelul nominal nr. 6994 din 16.07.2011 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 iulie 
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. 6995 din 16.07.2011 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 
august 2012, conform HCL nr. 202/30.09.2010.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Tabelul nominal nr. 6966  din 16.07.2012 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana 
in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna iulie 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. 6968  din 16.07.2012 cu pensionarii cu domiciliul in Alexandria cu pensii de pana 

in 600 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban , pe luna august 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. 6970 din 16.07.2012 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei din 

decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna iulie 2012, conform HCL nr. 
202/30.09.2012.   

-Tabelul nominal nr. 6967 din 16.07.2012 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei din 
decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna august 2012, conform HCL nr. 
202/30.09.2012.   

-Punctul de vedere nr. 1653/ 29.06.2012, al SC TERMA SERV SRL Alexandria cu privire la 
debransarea de la sistemul centralizat de incalzire in vederea montarii centralelor termice de apartament, a 
locatarilor blocului D sc A, situat in municipiul Alexandria , str. Ion Creanga. 

Dl consilier Tanase Florentiu spune ca sesizat din mandatul trecut , ca Terma Serv cere mereu sprijin 
financiar, eforturile Consiliului local au fost foarte mari si de aici incolo nu va mai vota nicio solicitare a terma 
Serv cu prvire la banii. Tot dansul spune ca propune constituirea unei comisii care sa stabileasca modalitatea 
de plata a agentului termic de catre cetateni. 

-solicitarea nr. 439 din 25.06.2012 a SC SHAPIR care solicita cumpararea de panant la pretul de 0,25 
bai pe metrul cub pentru a pava centura ocolitoare a municipiului Alexandria. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu a gasit o solutie legala pentru rezolvarea acestei solicitari si 
roaga Consiliul local al municipiului Alexandria sa ajute pentru a se gasi o posibilitate legala. De asemenea 
roaga consilierii locali sa vina cu propuneri pentru cetateni de onoare ai municipiului Alexandria. 

-solicitarea nr.18 din 12.06.2012 a CS KANAZAWA ALEXANDRIA  prin care solicita suma de 
18.000 lei pentru a participa la diferite activitati sportive. 

Dl. presedinte de sedinta  supune la vot solicitarea respectiva si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-programul zilelor municipiului Alexandria pe anul 2012. 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru 

participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                             Calota Florica -Ica                                                         Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.15604  din 23.07.2012 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 18.07.2012 

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

Primaria municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 23.07.202, la  afisarea 

procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din  18.07. 2012,  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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