JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 21 februarie 2013 , orele 11,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local,
dl consilier Tanase Florentiu, si d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenti motivati, un loc de
consilier local fiind vacant.
Dl primar Victor Dragusin spune ca prin Dispozitia nr. 254 din 18 februarie 2013 a convocat
Consiliul local al Municipiului Alexandria in sedinta extraordinara.
Deoarece presedintele de sedinta ales, d-na Iuliana Stancu nu poate participa la aceasta
sedinta, informeaza ca sunt prezenti in sala 16 consilieri, din totalul de 19 cati alcatuiesc consiliul
local, fiind absenti motivat 2 consilieri, 1 loc fiind vacant.
Ca urmare, constata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001, a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si declara sedinta
legal constituita.
In vederea desfasurarii sedintei de astazi este necesar sa aleaga un alt presedinte de sedinta
pentru lunile februarie, martie, aprilie 2013 - care sa preia conducerea lucrarilor acestei sedinte in
continuare.
Tot dansul informeaza ca in conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr.
215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele de sedinta se alege prin
votul deschis al majoritatii consilierilor in functie.
Roaga consilierii locali sa faca propuneri.
Dl. consilier Voicila Florea propune ca presedinte de sedinta pentru lunile februarie, martie,
aprilie 2013 pe dl. consilier. Popescu Dumitru Dan.
Dl primar Victor Dragusin intreaba daca mai sunt si alte propunerii.
Nemaifiind si alte propunerii, dl. primar Victor Dragusin , supune la vot propunerea d-lui
consilier Voicila Florea si se aproba cu 15 voturi „ pentru” ( dl consilier Popescu Dumitru Dan nu a
votat).
Deoarece a fost ales presedintele de sedinta, il invita pe dl. consilier Popescu Dumitru Dan sa
preia conducerea lucrarilor acestei sedinte.
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 30
ianuarie 2013, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate dupa
care se trece la intrebari, propuneri discutii.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca la proiectul de hotarare ca privire la inchirierea de la
crinul, au trecut 30 de zile de la adoptare si va ataca in Contencios administrativ respectiva hotarare.
Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin care sunt obiectiile la
procesul verbal al sedintei din data de 30 ianuarie 2013.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu are nicio obiectie la procesul verbal deoarece este
complet.
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta , supune la vot procesul verbal al sedintei
din data de 30 ianuarie 2013 si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Popescu Dumitru Dan , da cuvantul d-lui. primar
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 254 din 18 februarie 2013 si prin adresa nr. 4210 din
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al
municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alegerea unui viceprimar al 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 solicita introducerea de pe ordinea de zi a
urmatorului proiect de hotarare:
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr 6/21.06.2012 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria .
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 validarea
mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria.
In continuare propune o scurta pauza, timp in care comisia de validare se va retrage impreuna
cu dl. Iulian Purcaru – Secretarul municipiului Alexandria, care va pune la dispozitia comisiei de
validare, pentru verificare, dosarul de la Biroul electoral al Circumscriptiei electorale nr. 1
Alexandria, cu documentele care au stat la baza alegerii domnului consilier Oprea Eduard Laurentiu
si va intocmi raportul de validare a acestuia.
Dl presedinte de sedinta acorda cuvantul d-lui. Petcu Marian Dragos, presedintele Comisiei de
validare pentru a prezenta raportul acestei comisii pentru validarea mandatului d-lui consilier Oprea
Eduard Laurentiu.
Supue la vot validarea d-lui consilier Oprea Eduard Laurentiu, cu precizarea ca validarea, se
va face prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti si ca acel consilier a carui validare este
supusa votului nu participa la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Deoarece d-l consilier Oprea Eduard Laurentiu a fost validat, in conformitate cu prevederile
art. 34, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va
depune in fata Consiliului local Juramantul prevazut la art. 32, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.
Pentru aceasta propune urmatoarea procedura: asistenta se va ridica in picioare si consilierul
validat se va prezenta, la masa special amenajata, pe care se afla Constitutia si Biblia. Consilierul va
pune mana stanga atat pe Constitutie cat si pe Biblie, va da citire textului Juramantului si-l va semna.
Dl presedinte de sedinta supune la vot aceasta procedura si se aproba cu unanimitate de voturi.
(Asistenta se ridica in picioare iar consilierul validat pune mana stanga pe Constitutie si
Biblie, da citire textului Juramantului si-l semneaza).
Dl presedinte de sedinta muntumeste asistentei si roga sa ia loc.
Deoarece au fost indeplinite toate conditiile legale, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul
de hotarare privind validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria
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 alegerea unui viceprimar al municipiului
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
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Dl presedinte de sedinta roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru alegerea unui
viceprimar al municipiului Alexandria.
Dl presedinte de sedinta propune ca viceprimar al municipiului Alexandria sa fie dl consilier
Oprea Eduard Laurentiu.
Dl consilier Titirisca Florin propune ca viceprimar al municipiului Alexandria sa fie d-na
Stancu Iuliana.
Dl consilier Voicila Florea spune ca aceasta propunere nu poate fi supusa la vot deoarece d-na
consilier nu este prezenta la aceasta sedinta.
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca fiecare propunere va fi supusa votului.
Deoarece este vorba de o hotarare individuala cu privire la persoane, aceasta se va lua
intotdeauna prin vot secret.
In vederea conducerii operatiunii de vot si stabilirea rezultatului votarii va trebui aleasa o
comisie de numarare a voturilor formata din trei consilieri.
Dl presedinte de sedinta roaga sa facea propuneri pentru comisia de numarare a voturilor.
Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii
consilieri Neacsu Ionut, Talpiga Stelica si Neacsu Alexandru.
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta, supune la vot propunerea d-lui Voicila
Florea si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare se va lua o scurta pauza, pe loc, timp in care se vor redacta si distribui buletinele
de vot, apoi se va proceda la exercitarea votului secret.
Rog pe dl. consilier Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte
rezultatul votului secret pentru alegerea viceprimarilor municipiului Alexandria.
Dintrun total de 17 voturi valabil exprimate, 15 voturi au fost pentru alegerea d-lui Oprea
Eduard Laurenti si 2 voturi au fost pentru alegerea d-nei Stancu Iuliana.
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarere completat cu
rezultatul votului secret, il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si doua „abtinerii”(d-nii
consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).

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 HCL nr
6/21.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului
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, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea, prezinta petitiile adresate Consiliului
local:
-adresa primarului municipiului Alexandria nr. 2761/30.01.2013 cu privire la acordarea
calificativului d-lui secretar Iulian Purcaru.
Dl consilier Voicila Florea propune acordarea calificativului „Foarte Bine”.
Dl consilier Abalaru Ion spune ca a fost prin multe primarii orasenesti si comunale dar nicaieri
nu a intanlit mai multa transparenta ca la dl secretar Iulian Purcaru, biroul dansului mereu are usa
deschisa pentru cetatenii municipiului Alexandria.
Dl consilier Titirisca Florin spune ca pentru aceste 6 luni propune calificativul „Foarte Bine”,
insa anul viitor calificativul este posibil sa fie altul.
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot calificativul „Foarte Bine „
si se aproba cu unanimitate de voturi.
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Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Popescu Dumitru-Dan

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr._______ din 21.02.2013

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 21.02.2013

Subsemnatii, Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan , salariati la Primaria municipiului
Alexandria, am procedat azi, 21.02.2013, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 21.02.2013, 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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