
1 
 

   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 18 iunie 2014, orele 10,00, 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.  
 Dl. presedinte de sedinta Bogdan Alin Doncea 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 13 iunie  
2014, 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, Bogdan Alin Doncea, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1043 din 12 iunie 2014 si prin adresa nr. 14524 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMIC 
CALOR SERV SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 93/29.04.2014 privind asocierea municipiului 
Alexandria, prin Consiliulul local al municipiului Alexandria, cu SC Piete si Targuri Alexandria SRL in 
vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere limitata Termic Calor Serv; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati de cult religios 
din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru doamna Lautaru Ioana din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Parcul Catedrala; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor copertine, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, 
apartinand domeniului de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  acordarea modificarea si completarea anexei la HCL nr. 
69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Alexandria, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei 
de evidenta a persoanelor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 302/30.10.2013 privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in consiliile de administratie ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 83/27.02.2014 privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA, in Consiliul Director si a cenzorului 
la Asociatia  Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la Aprobarea planului anual de perfectionare a functionarilor publici 
din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la revocarea HCL nr. 136/29.04.2014 privind vanzarea prin licitatie 
publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona 
Piata Peco, poz. 6; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea din functia de viceprimar al Municipiului Alexandria a 
domnului consilier Popescu Dumitru Dan; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea din functia de viceprimar al Municipiului Alexandria a 
domnului consilier Oprea Eduard Laurentiu; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC 
TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 93/29.04.2014 privind asocierea 
municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu SC Piete si Targuri 
Alexandria SRL in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere limitata Termic Calor 
Serv; 
 -Proiect de hotarare cu privire la Aprobarea planului anual de perfectionare a functionarilor 
publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
 Si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 93/29.04.2014 privind asocierea 
municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu SC Piete si Targuri 
Alexandria SRL in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere limitata Termic Calor 
Serv; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de locuri allocate pentru 
perfectionarea a functionarilor publici din cadrul Primariei Municipiului Alexandria pe anul 2014; 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de 
zi. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi cu propunerile de modificare ale 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 la alocarea de fonduri din bugetul local pentru unitati de cult religios 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru doamna Lautaru 
Ioana din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 
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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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in Parcul Catedrala, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 
                                                                      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  
inchirierea prin licitatie publica a unor copertine, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii .  

Dl consilier Titirisca Florin indeamna locuitorii municipiului Alexandria sa nu vina la licitatie 
pentru a plati suma de 400 de lei pe an considerand ca este o suma prea mare. Tot dl consilier Titirisca 
Florin spune ca aceste copertine sunt facute de „firme prietene” si sunt de o calitate slaba. Deasmenea 
dl consilier Titirisca Florin spune ca va vota impotriva. 

Tot dl consilier Titirisca Florin spune ca pretul este dublu fata de pretul pentru care se inchiriaza 
un loc de parcare in municipiul Brasov. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin este nemultumit de faptul ca un 
locuitor al municipiului Alexandria ar achita 400 de lei pe an pentru o copertina, iar la Brasov pretul 
unei copertine este de 200 lei pe an. Tot dl primar Victor Dragusin precizeaza ca la Brasov un loc de 
parcare descoperit este la pretul de 200 de lei, iar municipiul Alexandria ofera cetatenilor un loc de 
parcare descoperit cu suma de 50 de lei pe an. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca desi dl 
consilier Titirisca Florin a facut un apel catre cetateni sa nu se prezinte la licitatie, nefiind vreo  
problema in acest sens, dar cetatenii nu vor avea dreptul de a ocupa numai dansii copertina respectiva. 

Tot dl primar Victor Dragusin spune ca nu este o suma mare pe care ar strange-o municipiul din 
contravaloarea acestei taxe de inchiriere. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca nu va mai 
accepta ca vreun consilier local sau om politic sa induca in opinia publica ideea ca municipiul 
Alexandria este scump in ceea ce priveste utilizarea sau intrebuintarea domeniului public. Dl primar 
Victor Dragusin spune ca suma de 400 de lei este o suma rezonabila atat timp cat ofera siguranta 
locului de parcare si asigurarea protectia autoturismului la intemperii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a propus intr-o sedinta anterioara un amendament de a 
reduce pretul la jumatate si dl primar Victor Dragusin nu a fost de acord. Tot dl consilier Titirisca 
Florin spune ca pretul unei copertine la Brasov este de 200 de lei. 

Deasemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca s-au dat autorizatii in anumite locuri pentru a 
se construi copertine langa blocuri, fara a intreba daca locatarii blocurilor respective sau cetatenii sunt 
de acord. 



4 
 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 

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 inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si 
Stancu Iuliana). 

 
                                                                      x   

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
modificarea si completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si 
Stancu Iuliana). 

 
          x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire  la aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin propune ca fata de forma prezentata la comisii sa se analizeze 
urmatoarele modificari: la art. 11 alin. 3 „atribuirea directa” sa fie urmatorul text „atribuirea directa – 
este procedura prin care terenurile destinate contruirii se pot concesiona fara licitatie publica si fara 
negociere directa, cu plata redeventei stabilite de Consiliul Local potrivit legii. Atribuirea contractului 
de concesiune se poate acorda in mod direct in cazul extinderii constructiilor pe terenurile alaturate, 
strict necesare, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia. De regula, contractul de concesiune se 
va atribui prin aplicarea procedurii licitatiei publice.” si la forma contractului la art. 7 alin. 3 sa ramana 
formularea „Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii”. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca aceste adnotari au fost facute de dansul in sedinta pe 
comisii si nu de dl primar Victor Dragusin. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin daca a mentionat aceste 
modificari in procesul verbal al sedintei pe comisii. 
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Dl consilier Titirisca Florin roaga pe doamna Tiu Adriana Mihaela sa spuna cine a facut 
adnotarile. 

Dl primar Victor Dragusin ia cuvantul spunand ca adnotarile le-a facut dansul. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu va mai face adnotari pe comisii considerand ca le face 

degeaba. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca orice modificare trebuie notata in procesul verbal urmand 

ca secretariatul tehnic sa aduca la cunostinta modificarile initiatorului proiectului si se produce sau nu 
modificarea cu acceptul initiatorului proiectului. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca nu i-
a fost adus la cunostinta ca dl consilier Titirisca Florin a avut un punct de vedere. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot modificarile aduse de domnul primar Victor Dragusin si 
se aproba cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu 
modificarile aduse de dl primar Victor Dragusin, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 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 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de evidenta a persoanelor, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (dl consilier 
Popescu Dumitru Dan si dna Stancu Iuliana). 

 
 

x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la modificarea HCL nr. 302/30.10.2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al 
municipiului Alexandria in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca ori de cate ori se voteaza persoane, acestea sa vina sa se 
prezinte in Consiliul Local. Deasemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca acest lucru nu s-a 
intamplat pana acum si din acest motiv va vota impotriva. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca persoana in cauza, dl Plosceanu Cristian, este prezent in 
sala. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie de vot secret deoarece hotararea priveste 
desemnarea de persoane si roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 
Petcu Marian-Dragos, Mocanu Daniel-Marian si Abalaru Ion. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl presedinte intreaba daca mai sunt propuneri, in afara de cea prezentata in proiectul de 
hotarare, pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Alexandria in 
consiliul de administratie al Liceului Tehnologic „Nicolae Balcescu” Alexandria si pentru ca nu mai 
sunt, roaga secretariatul tehnic sa inmaneze buletinele de vot si se trece la exercitarea votului secret. 
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Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor, dl consilier Petcu 
Marian-Dragos sa prezinte rezultatul votului secret. 

Dl consilier Petcu Marian-Dragos spune ca rezultatul votului secret pentru desemnarea d-lui 
Plosceanu Cristian este de 15 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta multumeste d-lui presedinte al comisiei de numarare a voturilor, dl 
consilier Petcu Marian-Dragos si nemaifiind si alte discutii prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru si Popescu Dumitru Dan). 

 
x 

x  x 
 

In continuare , dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
modificarea HCL nr. 83/27.02.2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 
Alexandria in AGA, in Consiliul Director si a cenzorului la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman-
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba cine este dl Vladu Stefan Alin. 
Dl consilier Florea Voicila spune ca persoana in cauza este prezenta in sala. 
Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie de vot secret deoarece hotararea priveste 

desemnarea de persoane si roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 
Petcu Marian-Dragos, Mocanu Daniel-Marian si Abalaru Ion. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa inmaneze buletinele de vot si se trece la 
vot secret. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele de comisiei de numarare a voturilor, dl consilier  
Petcu Marian-Dragos sa prezinte rezultatul votului secret. 

Dl presedinte al comisiei de numarere a voturilor, dl consilier Petcu Marian-Dragos spune ca 
rezultatul votului secret pentru desemnarea d-lui Vladu Stefan Alin este de  14 voturi „pentru” si 5 
voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta multumeste d-lui presedinte al comisiei de numarare a voturilor si 
nemaifiind si alte discutii prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 14 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin si 
Neacsu Alexandru) si 2 „abtineri” (dl Popescu Dumitru Dan si dna Stancu Iuliana). 

 
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 revocarea HCL nr. 136/29.04.2014 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Piata Peco, poz. 6, 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 in unanimitate. 

 
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 schimbarea din functia de viceprimar al municipiului Alexandria a domnului consilier Popescu 
Dumitru Dan, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest proiect de hotarare initiat de consilierii locali 
reprezinta doar o vointa politica si nu are nimic comun cu activitatea celor 2 viceprimari cu care a 
colaborat foarte bine si au reprezentat foarte bine institutia la diferite evenimente. Tot dl primar Victor 
Dragusin spune ca este o decizie politica a Partidului Social Democrat si a Partidului Poporului Dan 
Diaconescu de a se forma o noua majoritate si doreste sa nu fie inteleasa sub nici o alta forma. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie de vot secret deoarece hotararea priveste 
schimbarea de persoane si roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 
Petcu Marian-Dragos, Mocanu Daniel-Marian si Abalaru Ion. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Tot dl presedinte de sedinta roaga sa inceapa procedurile si sa se inmaneze buletinele de vot 
pentru a se putea exprima votul secret de catre membrii Consiliului Local. 

Deasemenea dl presedinte de sedinta spune ca sunt instalate cabine de vot la intrarea in sala si o 
urna pentru voturi. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor, dl consilier Petcu 
Marian-Dragos sa prezinte rezultatul votului secret. 

Dl presedinte al comisiei de numarare a voturilor, dl consilier Petcu Marian-Dragos spune ca  
numarul total al voturilor valabil exprimate este de 19, din care 13 voturi „pentru” si 6 voturi 
„impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta multumeste d-lui presedinte al comisiei de numarare a voturilor si 
precizeaza ca viceprimarul se poate schimba din functie prin hotarare adoptata cu votul majoritatii 
consilierilor in functie si fiind in functie 19 consilieri, in consecinta majoritatea reprezinta 10 voturi 
„DA”. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata, cu rezultatul votului secret si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si dna Stancu Iuliana). 

                                                                                                                                                                                     
x 

x  x 
In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
schimbarea din functia de viceprimar al Municipiului Alexandria a domnului consilier Oprea Eduard 
Laurentiu, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie de vot secret deoarece hotararea priveste 
schimbarea de persoane si roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 
Petcu Marian-Dragos, Mocanu Daniel-Marian si Abalaru Ion. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune sa nu se mai voteze deschis proiectul dupa ce a fost vot 
secret. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca asa este procedura. 
Dl secretar al municipiului Alexandria Iulian Purcaru spune ca s-a supus la vot proiectul cu  

rezultatul votului secret. 
 Dl consilier Talpiga Stelica spune ca nu este de acord sa ridice mana dupa ce a fost vot secret. 

Dl presedinte de sedinta roaga sa inceapa procedurile si sa se inmaneze buletinele de vot pentru 
a se putea exprima votul secret de catre membrii Consiliului Local. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor, dl consilier Petcu 
Marian-Dragos sa prezinte rezultatul votului secret. 

Dl presedinte al comisiei de numarare a voturilor, dl consilier Petcu Marian-Dragos spune ca  
numarul total al voturilor valabil exprimate este de 19 din care 13 voturi „pentru” si 6 voturi 
„impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta multumeste d-lui presedinte al comisiei de numarare a voturilor si 
precizeaza ca viceprimarul se poate schimba din functie cu hotarare adoptata cu votul majoritatii 
consilierilor in functie si sunt in functie 19 consilieri si in consecinta majoritatea reprezinta 10 voturi 
„DA”. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 
prezentata, cu rezultatul votului secret si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si dna Stancu Iuliana). 

                                                                    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 numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici din 
cadrul Primariei Municipiului Alexandria pe anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 
 Dl consilier Titirisca Florin intraba unde se tin cursurile, considerand suma de 850 de milioane 
de lei vechi insemnand aproximativ 26 de milioane de lei vechi pentru fiecare functionar, o suma prea 
mare. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca prin lege, functionarii publici sunt obligati sa mearga la 
cursuri de perfectionare. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca organizatorul cursurilor este Agentia 
Natioanala a Functionarilor Publici, si nu se stie inca unde se vor tine aceste cursuri, dar in fiecare an 
Agentia Natioanala a Functionarilor Publici stabileste locul unde se tin cursurile. 
 Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta suma este una acoperitoare pentru a nu 
fi nevoie sa se rectifice suma respectiva. 
 Tot dl primar Victor Dragusin informeaza consilierii locali ca a stabilit cu executivul ca ei vor fi 
cei ce stabilesc nominal functionarii publici care vor merge la cursurile de perfectionare, derogandu-le 
acest atribut deoarece ei raspund de activitatea functionarilor publici din subordine. Deasemenea dl 
primar Victor Dragusin spune ca nici numarul nu este definitiv, el fiind cel maxim. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hoatarare in forma 
prezentata, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si dna Stancu Iuliana). 
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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 
modificarea HCL nr. 93/29.04.2014 privind asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu SC Piete si Targuri Alexandria SRL in vederea constituirii Societatii 
Comerciale cu raspundere limitata Termic Calor Serv, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie de vot secret deoarece hotararea priveste 
desemnarea de persoane si roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 
Petcu Marian-Dragos, Mocanu Daniel-Marian si Abalaru Ion. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot comisia de numarare a voturilor si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta informeaza ca este vorba de desemnarea a 2 persoane si roaga 
secretariatul tehnic sa inmaneze buletinele si sa se treaca la votul secret. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor, dl consilier Petcu 
Marian-Dragos sa prezinte rezultatul votului secret. 

Dl presedinte al comisiei de numarare a voturilor, dl consilier Petcu Marian-Dragos spune ca  
numarul total al voturilor valabil exprimate este de 19, atat pentru dl Cretu Anghel cat si pentru dl 
Delcea Eugen. Deasemenea dl presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca rezultatul 
votului este de 14 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” pentru dl Cretu Anghel. Tot dl presedinte al 
comisiei de numarare a voturilor spune ca rezultatul votului este de 14 voturi „pentru” si 5 voturi 
„impotriva” pentru dl Delcea Eugen. 

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 13 voturi „pentru” si 6 voturi  
„impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru 
Dan, Oprea Eduard Laurentiu si dna Stancu Iuliana).  
             

x 
x  x 

 
                      
              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Doncea Bogdan, prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- Tabelul nominal nr. 8437 din 16.06. 2014 a AASPS cu persoanele 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 iulie 2014, 
conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 8438 din 16.06.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna iulie 2014, conform HCL nr. 
100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 8439 din 16.06.2014 al AASPS cu persoanele cu handicap grav si 

asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe 
luna iulie 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Tanel nominal nr. 8436 din 16.06.2014 al AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipiul 
Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2014, conform HCL nr. 
100/29.06.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabel nominal nr. 8435  din 16.06.2014 al AASPS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care 

domicilieaza 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 iulie 2014 conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Adresa nr. 979 din 03.06.2014 a Directiei Nationale de Probatiune din cadrul Ministerului 

Justitiei prin care solicita un spatiu necesar derularii activitatii specifice Serviciului de Probatiune 
Teleorman si care sa asigure conditii normale de munca si igiena a personalului. 

Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta adresa si daca se va gasi un spatiu 
corespunzator, in urmatoarea sedinta a Consiliului Local va fi pus la dispozitie. 

-Adresa nr. 12/10.06.2014 a Clubului Sportiv „KANAZAWA” prin care solicita un sprijin 
financiar in valoare de 21500 de lei pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2014. 

Dl presedinte de sedinta roaga aparatul de specialitate sa analizeze cererea Clubului Sportiv 
„KANAZAWA”. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca la ultima sedinta de Consiliu Local a fost o solicitare de 
sprijin financiar pentru participarea la campionatul mondial de sah din Africa de Sud pentru sportiva 
Aciu Malina Andreea si sunt toate demersurile facute, informand pe ceilalti colegi din Consiliul Local 
ca in urmatoarea sedinta a Consiliului Local va fi introdus proiectul de hotarare pe ordinea de zi. 

-Refereat nr. 8395 din 13.06.2014 al AASPS privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului 
Zamfir Marin. 

Dl. consilier Florea Voicila spune ca ii cunoste situatia d-lui Zamfir Marin care sufera de o 
boala incurabila si suma de 2000 de RON ii este necesara. Tot dl consilier Florea Voicila propune suma 
de 2000 de RON. 

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Florea Voicila si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl. primar Victor Dragusin propune o noua intalnire intr-o sedinta extraordinara a Consiliului 
Local luni 23.06.2014, avand ca subiect pe ordinea de zi alegerea noilor viceprimari. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara lucrarile sedintei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 

 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                               Doncea Bogdan                                                               Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 15184 din 20.06.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 18.06.2014 

 
 
 
 Subsemnatii,   Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi, 20.06.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  18.06.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


