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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 23 iunie 2014, orele 15,00, in sedinta extraordinara 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 18 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. 1094 din 19 iunie 2014 si prin adresa nr. 15054 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea unui viceprimar al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea unui viceprimar al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandia cu Clubul Municipal de Sah 
Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea de 
zi si pentru ca nu sunt, supune la vot ordinea de zi in forma prezentata 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 alegerea unui viceprimar al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca viceprimarii se aleg prin votul secret al majoritatii 
consilierilor in functie, conform art. 11 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a 
Consiliului local aprobat prin HCL nr. 37/2008, la propunerea grupurilor de consilieri sau a oricarui 
consilier. 

Tot dl presedinte de sedinta propune ca procedura, prezentarea propunerilor pentru functia de 
viceprimar, acestea urmand sa fie inscrise pe buletinele de vot in ordinea prezentarii lor, iar buletinele 
de vot urmand sa fie distribuite domnilor consilieri, pe baza de semnatura, dupa care isi vor exercita 
votul prin inscrierea in dreptul numelui consilierului votat ca viceprimar a cuvantului DA si a 
cuvantului NU in dreptul celui nevotat. 
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Deasemenea dl presedinte de sedinta informeaza ca, daca nu se indeplinesc conditiile legale 
pentru alegerea unui viceprimar, adica, daca nici unul dintre candidati nu intruneste votul majoritatii 
consilierilor in functie, se organizeaza unul sau mai multe tururi de scrutin cu toti candidatii propusi, 
pana se alege un viceprimar. 

Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt si alte propuneri cu privire la procedura alegerii 
viceprimarilor, si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta supune la vot procedura propusa si se 
aproba  cu unanimitate de voturi. 

Deasemenea dl presedinte de sedinta spune ca trebuie aleasa o comisie de numarare a voturilor 
formata din trei consilieri, in vederea conducerii operatiunii de vot si stabilirea rezultatului votarii, 
comisie care va intocmi si un proces verbal de constatare a rezultatului votarii. 

Tot dl presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru comisia de numarare 
a voturilor. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe dl consilier 
Mocanu Daniel-Marian, d-na Cobarlie Silvia si d-na Curea Gina Georgeta. 

Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri pentru comisia de numarare a 
voturilor, si pentru ca nu sunt, supune la vot propunerea d-lui consilier Florea Voicila si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Tot dl presedinte de sedinta invita consilierii locali sa faca propuneri pentru alegerea, dintre 
consilierii in functie, a unui viceprimar al municipiului Alexandria. 

D-na Curea Gina Georgeta propune pentru alegerea in functia de viceprimar pe dl consilier 
Neacsu Ionut, din partea Partidului Social Democrat. 

Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt si alte propuneri, si pentru ca nu sunt, roaga 
secretariatul tehnic sa redacateze si sa distribuie buletinele de vot, mentionand ca buletinele de vot se 
distribuie pe baza de semnatura, la apelul nominal, cate unul pentru fiecare consilier, dupa care se trece 
la exprimarea votului, dupa care buletinele se impaturesc si se introduc in urna. Deasemenea dl 
presedinte de sedinta spune ca la finalizarea votului, comisia de numarare a voturilor trece la stabilirea 
rezultatului votarii pe care il consemneaza intr-un proces verbal. 

Dl secretar al municipiului Alexandria, dl Iulian Purcaru, spune ca la intrarea in sala se afla 
cabinele de vot.  

Secretariatul tehnic trece la distribuirea buletinelor de vot, iar d-nii consilieri trec la exercitarea 
votului secret. 

Dl presedinte de sedinta roaga pe dl consilier Mocanu Daniel-Marian, presedintele comisiei de 
numarare a voturilor sa prezinte rezultatul votului secret pentru alegerea viceprimarilor municipiului 
Alexandria. 

Dl consilier Mocanu Daniel-Marian, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 
totalul de 19 voturi valabil exprimate, dl consilier Neacsu Ionut a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 voturi 
„impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta multumeste d-lui Mocanu Daniel-Marian, presedintele comisiei de 
numarare a voturilor. Deasemenea dl presedinte de sedinta spune ca urmare voturilor exprimate de 
consilierii locali, dl Neacsu Ionut a fost ales in functia de  viceprimar al municipiului Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu rezultatul votului secret privind 
alegerea d-lui Neacsu Ionut in functia de  viceprimar al municipiului Alexandria. 

 
                                                                         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 alegerea 
unui viceprimar al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca viceprimarii se aleg prin votul secret al majoritatii 
consilierilor in functie, conform art. 11 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a 
Consiliului local aprobat prin HCL nr. 37/2008, la propunerea grupurilor de consilieri sau a oricarui 
consilier. 

Tot dl presedinte de sedinta propune ca procedura, prezentarea propunerilor pentru functia de 
viceprimar, acestea urmand sa fie inscrise pe buletinele de vot in ordinea prezentarii lor, iar buletinele 
de vot urmand sa fie distribuite domnilor consilieri, pe baza de semnatura, dupa care isi vor exercita 
votul prin inscrierea in dreptul numelui consilierului votat ca viceprimar a cuvantului DA si a 
cuvantului NU in dreptul celui nevotat. 

Deasemenea dl presedinte de sedinta informeaza ca, daca nu se indeplinesc conditiile legale 
pentru alegerea unui viceprimar, adica, daca nici unul dintre candidati nu intruneste votul majoritatii 
consilierilor in functie, se organizeaza unul sau mai multe tururi de scrutin cu toti candidatii propusi, 
pana se alege un viceprimar. 

Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt si alte propuneri cu privire la procedura alegerii 
viceprimarilor, si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta supune la vot procedura propusa si se 
aproba  cu unanimitate de voturi. 

Deasemenea dl presedinte de sedinta spune ca trebuie aleasa o comisie de numarare a voturilor 
formata din trei consilieri, in vederea conducerii operatiunii de vot si stabilirea rezultatului votarii, 
comisie care va intocmi si un proces verbal de constatare a rezultatului votarii. 

Tot dl presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru comisia de numarare 
a voturilor. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe dl consilier 
Mocanu Daniel-Marian, d-na Cobarlie Silvia si d-na Curea Gina Georgeta. 

Dl presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri pentru comisia de numarare a 
voturilor, si pentru ca nu sunt, supune la vot propunerea d-lui consilier Florea Voicila si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Tot dl presedinte de sedinta invita consilierii locali sa faca propuneri pentru alegerea, dintre 
consilierii in functie, a unui viceprimar al municipiului Alexandria. 

Dl consilier Talpiga Stelica il propune pentru functia de viceprimar al municipiului Alexandria, 
pe dl consilier Iotu Mihail Lucian, din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu. 

Dl consilier Neacsu Alexandru propune pentru functia de viceprimar al municipiului Alexandria 
pe dl consilier Florea Laurentiu, din partea Partidului Democrat Liberal. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa redacateze si 
sa distribuie buletinele de vot, mentionand ca buletinele de vot se distribuie pe baza de semnatura, la 
apelul nominal, cate unul pentru fiecare consilier, dupa care se trece la exprimarea votului, dupa care 
buletinele se impaturesc si se introduc in urna. Deasemenea dl presedinte de sedinta spune ca la 
finalizarea votului, comisia de numarare a voturilor trece la stabilirea rezultatului votarii pe care il 
consemneaza intr-un proces verbal. 

Secretariatul tehnic trece la distribuirea buletinelor de vot, iar d-nii consilieri trec la exercitarea 
votului secret. 

Dl presedinte de sedinta roaga pe dl consilier Mocanu Daniel-Marian, presedintele comisiei de 
numarare a voturilor sa prezinte rezultatul votului secret pentru alegerea viceprimarilor municipiului 
Alexandria. 

Dl consilier Mocanu Daniel-Marian, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 
totalul de 19 voturi valabil exprimate, al consilier Iotu Mihail Lucian a obtinut 13 voturi „pentru” si 6 
voturi „impotriva”. Deasemenea dl consilier Mocanu Daniel-Marian, presedintele comisiei de numarare 
a voturilor spune ca din totalul de 19 voturi valabil exprimate, dl consilier Florea Laurentiu a obtinut 6 
voturi „pentru” si 13 voturi „impotriva”. 
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Dl presedinte de sedinta multumeste d-lui Mocanu Daniel-Marian, presedintele comisiei de 
numarare a voturilor. Deasemenea dl presedinte de sedinta spune ca urmare voturilor exprimate de 
consilierii locali, dl Iotu Mihail Lucian a fost ales in functia de  viceprimar al municipiului Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare cu rezultatul votului secret privind 
alegerea d-lui Iotu Mihail Lucian in functia de  viceprimar al municipiului Alexandria. 
             

   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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2014, 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, Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 
si d-na 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 
asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Municipal de Sah Teleorman in vederea desfasurarii in comun 
a unor activitati sportive, 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 primar Victor Dragusin multumeste celor doi consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea 
Eduard Laurentiu pentru activitatea de viceprimari si ureaza succes noilor viceprimari alesi. 

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,           
                           Doncea Alin Bogdan                                                               Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
                   Nr. 15410 din 24.06.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 23.06.2014 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 24.06.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  23.06.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


