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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 27 februarie 2014, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
un loc fiind declarat vacant. 
 D-na. presedinte de sedinta Mioara-Andreea Brosteanu 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 d-na. 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. 

D-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 30 
ianuarie 2014, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu are obiectiuni la procesul verbal dar vrea sa faca o 
remarca in sensul ca sedinta trecuta consilierii locali ai PDL au parasit sala de sedinte si doreste sa se 
adreseze colegilor consilieri in legatura votul dat la sedinta trecuta cu privire la validarea d-lui Florea 
Laurentiu cu exceptia d-lui consilier Stelica Talpiga care a votat pentru validare.  

Tot dansul spune ca votul care a fost data a fost un vot impotriva alexandrenilor, in consiliul 
local puterea are o super majoritate si nu era nevoie de un asemenea vot. Doreste sa aminteasca 
consilierilor locali ca fiecare consilier raspunde pentru votul pe care il da in consiliul local indiferent ca 
este „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”.  

De asemenea spune ca nu dansul a facut parte din comisia de validare care a propus validarea d-
lui Florea Laurentiu si nici nu a introdus pe ordinea de zi acel proiect de hotarare. Domnul primar nu a 
votat dar probabil ca a sugerat celorlalti colegi cum sa voteze.  

De asemenea arata ca actuala majoritate din consiliul local a luat dreptul la munca al unui 
consilier local PDL si in aceasta situatie 1000 de cetateni ai municipiului Alexandria au ramas 
nereprezentati in consiliul local. 

Doreste ca in cel mai scurt sa se initieze un proiect de hotarare iar dl Florea Laurentiu sa fie 
validat  inainte ca instanta sa se pronunte.   

Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei 
din data de 30 ianuarie 2014 si se aproba cu unanimitate de voturi.   
 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Mioara-Andreea Brosteanu, da cuvantul d-lui. primar 
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 314 din 19 februarie 2014 si prin adresa nr. 5264 din 
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 

Dl primar Victor Dragusin spune ca inainte de  a da citire ordinei de zi, doreste sa faca cateva 
precizari cu privire la functionarea consiliului local al municipiului Alexandria. In zilele trecute la nivel 
national USL a incetat sa mai functioneze si a avut o discutie cu colegii viceprimari liberali si dansii 
doresc sa raman fideli programului propus pentru alexandreni si vor ramane pe functiile de viceprimari. 
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 Tot dansul spune ca a discutat cu o parte din biroul executiv al organizatiei municipale a PSD 
si sunt cu toti de acord ca alianta cu PNL sa functioneze in continuare atat timp cat nu vor aparea 
elemente care sa perturbe buna colaborarea de pana acum. 

Dl viceprimar Popescu Dumitru Dan spune ca doreste sa confirme si sa intareasca spusele d-lui 
primar Victor Dragusin. De asemenea spune ca de 1 an si 8 luni de cand aceasta alianta functioneza la 
nivelul municipiului Alexandria politica a fost lasata de o parte si a s-au concetrat pe partea de 
administratie, pentru ca administratia publica la nivel local sa functioneze foarte bine.  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si 
reparare strazi in anul 2014 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 
munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, pentru anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii ”Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea” municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 6/31.01.2007 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai 
mare de 3.5 to in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii ”Camin pentru persoane varstnice” in municipiul Alexandria, Str. Soseaua Turnu Magurele, 
nr 4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii ”Reabilitare, modernizare si extindere cu un corp nou Cantina Sociala” in municipiul 
Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 15; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare Adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” 
in municipiul Alexandria, finantat din fonduri structurale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei proprii a municipiului Alexandria la 
finantarea proiectului „Reabilitare Adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Libertatii, zona Crinul 
Vechi – Hotel Parc; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect 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, 
pozitia 3; 
  -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 
Teleorman – Alexandria in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv 
Universitatea Alexandria in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului 
scolar 2013-2014; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului de muzica usoara 
romaneasca „Festivalul Martisorului” Editia a II-a, in municipiul Alexandria;  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 
EuroTeleorman, pentru anul 2014; 
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 
de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, pentru anul 2014; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 
Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia 
Club Sportiv Baschet Teleorman- Alexandria, pentru anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 
municipiului Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
local al municipiului Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” 
pentru a vota cotizatia lunara datorata pentru anul 2014; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului 
Alexandria in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor  Alexandria;  

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 98/23.082007 privind asocierea 
Consiliului local al municipiului Alexandria cu Asociatia Sportiva Handbal Club Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la 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 modificarea anexei la HCL nr. 302 din 30 octombrie 2013 
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de 
Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 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 strada Dunarii, nr. 276; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Episcopia 
Alexandriei si Teleormanului a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, nr. 4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la restituirea sumei de  984.685,45 lei din bugetul local al 
municipiului Alexandria catre S.C. PEFIN GENERAL PROD SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 
privind aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria;  
 -Petitii si interpelari. 
 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 
hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 276; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 276C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inregistrarea Municipiului Alexandria in sistemul national 
electronic de plata on-line a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului 
Alexandria pentru Parohia “Sf. Mare Mucenic Mina” din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu 
personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in cadrul bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 
Adapostului social temporar pentru domnisoara Dumitru Claudia din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 
Adapostului social temporar pentru doamna Anghel Elena din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul 
Adapostului social temporar pentru familia domnului Neagu Gigi din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in 
valoare de 24.000.000 lei. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in 
anul 2014 in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri” d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 
 

                                                                         x 
    x                 x 

 
 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2014, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua 
„abtineri” d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 

   x 
    x                 x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
”Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea” municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri” d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
                                                                      x 

x  x 
In continuare, d-na 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 HCL nr. 6/31.01.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare a 
traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3.5 to in municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Titirisca Florin spune ca acest proiect de hotarare s-a vrut a fi adoptat in interesul 
agentilor economici. Tot dansul spune ca se prevede ca autorizatia de trafic sa fie prezentata in original 
si astfel agenti economici nu mai sunt ajutati. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a a vut o asemenea speta datorita careia a luat fiinta acest 
proiect de hotarare.  

Un agent economic din Alexandria are doua autovehicule care depasesc masa maxima 
autorizata de 3,5 tone, o masina este de 7,5 tone iar cealalta este mai mare de 24 tone. 

 Ca sprijin pentru agentii economici din Alexandria este prevazut faptul ca isi pot procura o 
singura autorizatie de trafic si daca au mai multe masini sa nu le foloseasca in acelasi timp.  

Speta a constat ca agentul economic a propus modificarea hotarari in sensul ca daca are doua 
masini una mai mare si alta mai mica si doreste sa cumpere o singura autorizatie de trafic pentru 
masina mare iar cand aceasta sta autorizatia sa fie valabilasi pentru masina mai mica.  

A fost o idee buna si este o forma de sprijin pentru agentii economici care nu folosesc toate 
masinile in acelasi timp.    

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

 
x 

x  x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii ”Camin 
pentru persoane varstnice” in municipiul Alexandria, Str. Soseaua Turnu Magurele, nr 4, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare, modernizare si 
extindere cu un corp nou Cantina Sociala” in municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 15, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dna presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
 

          x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „Reabilitare Adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate” in municipiul 
Alexandria, finantat din fonduri structurale, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 
ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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                                                                       x 
x  x 

 
In continuare, d-na 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 Str. Libertatii, zona Crinul Vechi – Hotel Parc, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin propune ca terenul care va fi scos la licitatie sa fie liber de sarcini. 
Intreaba de ce nu se aproba o negociere directa daca cel care a depus cererea nu poate sa elibereze 
terenul.  

Tot dansul propune ca amendament scoaterea la licitatie a terenului sa se faca numai atunci 
cand este liber de sarcini. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca se discuta de o locatie unde a functionat o agentie loto 
prono.  

Agentia nu si-a mai prelungit acest contract, solicitantul a si achizitionat acea constructie, in 
momentul licitatiei legea oblica ca terenul sa fie liber de sarcini, nu este nevoie de un HCL in acest 
sens. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca in momentul in care a fost scos la licitatie terenul dintre 
Crinul vechi si Lipscani constructia a ramas acolo. 

Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui 
consilier Titirisca Florin si este respins cu doua voturi „pentru” (d-nii consilieri Titirisca Florin si 
Neacsu Alexandru) si 16 „abtineri”.  

D-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua voturi „impotriva” d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu 
Alexandru). 

 
 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na 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 privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul municipiului Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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 , d-na 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, pozitia 3, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na 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 Sportiv Teleorman – Alexandria in 
vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca dupa parerea dansului finantarea sportiva se face dupa o 
legislatie specifica cum ar fi Legea nr. 69/2000, Legea nr. 352/2005, OMTS nr. 130/2006, nu a vazut 
un audit financiar la felul in care se cheltuiesc banii la aceste cluburi sportive, au fost dati banii peste 
tot, la bieserici etc. Tot dansul spune ca dl primar nu doreste sa dea informatii cu privire la cum au fost 
cheltuiti banii publici la primarie.  

D-na presedinte de sedinta il intreaba pe  dl consilier Titirisca Florin daca are vreun 
amendament la proiectul de hotarare. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu are un amendament de facut dar doreste sa fie lasat sa 
vorbeasca pentru ca este in sedinta consilului local, nu la etajul unu din primarie unde d-na presedinte 
de sedinta poate face ce doreste. 

D-na presedinte de sedinta il roaga pe dl consilier sa revina la subiect. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca are dreptul sa spuna orice si sa fie consemnat in procesul 

verbal.  
De asemenea spune ca dl Tabacitu Stefan nu are ce cauta la masa consilierilor locali deoarece 

nu are calitatea de consilier local. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca la acest proiect de hotararea este vorba despre asocierea 

municipiului cu un club sportiv nu de cheltuirea banilor.  
Tot dansul spune ca referitor la solicitarea d-lui consilier de a i se pune la dispozitie toate 

chitantele, facturile pe care Primaria municipiului Alexandria le-a efectuat in anul 2013, aceste 
informatii fac obiectul controlului efectuat de Camera de Conturi care va veni in primarie in luna mai a 
acestui an , de asemenea arata ca toate cheltuielile efectuate de cluburile sportive in anul 2012 au fost 
verificate de Curtea de Conturi in anul 2013. 

 Arata ca dl consilier Titirisca Florin si dl consilier Stelica Talpiga sunt singurii consilieri care 
primesc mape cu lucarile sedintelor consiliului local, o parte din informatiile solicitate sunt publice 
publicate pe internet sau se regasesc in mapele cu lucrarile sedintelor de consiliu local, daca aceste 
informatii ar fi furnizate activitatea compartimentului contabil si registratura institutiei ar fi blocate 
pentru o luna de zile. 

Dl Adrian Badulescu a solicitat documente anii de zile si s-au cheltuit peste 200 milioane lei 
vechi pentru a se multiplica aceste documente.  

De asemenea spune ca dl consilier a amenintat  salariatii din primarie ca daca va veni dansul 
primar ii va da afara, dar nu va face acest lucru deoarece jumatate din acesti salariati sunt angajati de dl 
Nitulescu Teodor seful politic al d-lui consilier Titirisca Florin. 

Tot dansul spune ca este inacceptabil limbajul d-lui consilier Titirisca Florin la adresa d-nei 
presedinte de sedinta.  

Arata ca nimeni nu se teme de dl consilier Titirisca Florin si nu-i permite acestuia sa mai 
ameninte salariatii din primarie si consilierii locali deoarece consiliul local nu este o tarla unde se tipa, 
urla si fluiera.   

Dl consilier Titirisca Florin spune ca are dreptul sa vorbeasca in consilul local si este un drept 
pe care nu i l-a acordat dl primar. Tot dansul spune ca s-a amintit de dl deputat Badulescu  care nu are 
nicio legatura cu solicitarea dansului. 

 Spune ca dl primar Victor Dragusin prosteste alexandrenii cand se face trimitere la site-ul 
institutiei unde nu se gasesc cheltuielile si cine castiga licitatiile.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu doreste sa cheltuie banii publici aiurea deoarece aceste 
informatii sunt publice pe site-ul www.e-licitatie.ro . 
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Dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce nu s-a facut public raportul curtii de conturi cu 
privire la cheltuielile efectuate de primarie. 

 Dl primar Victor Dragusin ii spune acestuia ca aceste rapoarte ale curtii de conturi sunt publice 
pe siteul curtii de conturi. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca auditul curtii de conturi verifica 1,2,3 % din activitate nu 
se verifica toata activitatea. 

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

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2013-
2014, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Stelica Talpiga spune ca a participat la sedinta conisiei de dialog social la 
prefectura judetului Teleorman unde a participat si dl administrator public Stefan Tabacitu si a sustinut 
activitatea consiliului local in ceea ce priveste bursele pentru copii. Alexandria dupa stiinta dansului 
este singurul oras din tara care acorda aceste burse pentru copii. S-a discutat problema invatamantului 
si s-a prezentat petitia adresata Consiliului local al municipiului Alexandria cu privire la subfinantarea 
sistemului de invatamant. 

Nemaifiind si alte discutii, dna presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu  unanimitate de voturi. 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
x 

x  x 
 

In continuare, d-na 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 Sportiv Universitatea Alexandria in vederea desfasurarii 
in comun a unor activitati sportive, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 
                                                                      x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului de muzica usoara romaneasca „Festivalul 
Martisorului” Editia a II-a, in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 
si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru). 
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x 
x  x 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia EuroTeleorman, pentru anul 2014, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca se da 10.000 lei /luna si 120.000 lei /an, in aceasta 
asociatie sunt 93 de membrii, consilii locale si consiliul judetean. Tot dansul spune ca nu a vazut ce 
activitatea are aceasta asociatie. A urmarit site-ul asociatiei si ultima activitate dateaza din iunie 2013. 
De asemnea spune ca nu s-a solicitat un audit al acestei asociatii si cu aceasta ocazie cere dansul pentru 
ca sunt banii publici. 

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

Dl primar Victor Dragusin spune ca toate aceste cheltuieli sunt verificate de autoritatile 
competente. Nu toate localitatile din judet contribuie cu suma de 10.000 lei ci numai orasele si consiliul 
judetean, principala cheltuiala este deplasarea copiilor participanti la „Parada europei” in functie de 
locul pe care l-au castigat in tara pe care a reprezentat-o si mai sunt si alte activitati sportive organizate 
de asociatia EuroTeleormanul, acum 2 ani celtuiala cu deplasarea cadrelor didactice si a elevilor 
castigatori ai paradei europei a fost de 11 miliarde lei vechi.  

Aceasta manifestatie este una benefica  care a ajuns un fenomen. 
 
 

   x 
    x                 x 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
„Teleormanul”, pentru anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 
d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 
 
                                                                      x 

x  x 
 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman- 
Alexandria, pentru anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-
na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi.  

x 
x  x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in 
A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca mai multi ani a fost dansul membru in AGA la aceasta 
asociatie dar nu mai are timp sa ocupe aceasta functie din cauza volumului mare de lucru pe care il are 
la primarie si-l propune pe dl consilier Neacsu Ionut sa ocupe aceasta functie. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotararea priveste desemnarea de persoane si se va proceda 
la vot secret.   

Roaga colegii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Iotu Lucian, Petcu Marian Dragos si Oprea Laurentiu Eduard. 

Nemaifiind si alte propuneri supune la vot propunerea d-lui Voicila Florea si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

De asemenea intreaba daca mai sunt si alte propuneri, in afara de cea prezentata in proiectul de 
hotarare, pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”. 
 Nemaifiind si alte propuneri sa va lua o scurta pauza pe loc, timp in care se vor redacta si 
distribui buletinele de vot, dupa care se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a 
voturilor va stabili rezultatul votului. 
 Dl Iotu Lucian presedintele  comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret 
dupa cum urmeaza: dintrun numar total de 18 voturi, 18 au fost valabil exprimare din care dl Neacsu 
Ionut a obtinut 16 voturi „Da” si 2 voturi „Nu”. 

In continuare d-na presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare cu rezultatul votului 
secret, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 
                                                                      x   

x  x 
 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. 
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru a vota cotizatia lunara datorata 
pentru anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte 
de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 „ impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 
 

          x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Alexandria in 
Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor  Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 
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D-na presedinte de sedinta spune ca hotararea priveste desemnarea de persoane si se va proceda 
la vot secret.   

Roaga colegii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Iotu Lucian, Petcu Marian Dragos si Oprea Laurentiu Eduard. 

Nemaifiind si alte propuneri supune la vot propunerea d-lui Voicila Florea si se aproba cu 17 
voturi „pentru” si un vot „impotriva” (dl consilier Titirisca Florin ). 
 Nemaifiind si alte propuneri sa va lua o scurta pauza pe loc, timp in care se vor redacta si 
distribui buletinele de vot, dupa care se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a 
voturilor va stabili rezultatul votului. 
 Dl Iotu Lucian presedintele  comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret 
dupa cum urmeaza: dintrun numar total de 18 voturi, 18 au fost valabil exprimare din care d-na 
Teodorescu Cristina a obtinut 16 voturi „Da” si 2 voturi „Nu”. 

In continuare d-na presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare cu rezultatul votului 
secret, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 
  

                                                                       x 
x  x 

In continuare, d-na 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. 98/23.082007 privind asocierea Consiliului local al municipiului Alexandria cu 
Asociatia Sportiva Handbal Club Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotararea priveste desemnarea de persoane si se va proceda 
la vot secret.   

Roaga colegii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Iotu Lucian, Petcu Marian Dragos si Oprea Laurentiu Eduard. 

Nemaifiind si alte propuneri supune la vot propunerea d-lui Voicila Florea si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si un doua voturi  „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 Nemaifiind si alte propuneri sa va lua o scurta pauza pe loc, timp in care se vor redacta si 
distribui buletinele de vot, dupa care se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a 
voturilor va stabili rezultatul votului. 
 Dl Iotu Lucian presedintele  comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret 
dupa cum urmeaza: dintrun numar total de 18 voturi, 18 au fost valabil exprimare din care dl Banu 
Daniel a obtinut 16 voturi „Da” si 2 voturi „Nu”. 

In continuare d-na presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare cu rezultatul votului 
secret, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 
  

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA, 
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in Consiliul Director si a cenzorului la Asociatia Club Sportiv Baschet Teleorman-Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 D-na presedinte de sedinta spune ca hotararea priveste desemnarea de persoane si se va 
proceda la vot secret.   

Roaga colegii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Iotu Lucian, Petcu Marian Dragos si Oprea Laurentiu Eduard. 

Nemaifiind si alte propuneri supune la vot propunerea d-lui Voicila Florea si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si un doua voturi  „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 Nemaifiind si alte propuneri sa va lua o scurta pauza pe loc, timp in care se vor redacta si 
distribui buletinele de vot, dupa care se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a 
voturilor va stabili rezultatul votului. 
 Dl Iotu Lucian presedintele  comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret 
dupa cum urmeaza: dintrun numar total de 18 voturi, 18 au fost valabil exprimare din care dl  Ceciu 
Alexandru-Razvan a obtinut 16 voturi „Da” si 2 voturi „Nu”, dl Plosceanu Cristian a obtinut 16 voturi 
„Da” si 2 voturi si dl Alexe Sorin a obtinut 16 voturi „Da” si 2 voturi „Nu”.  

In continuare d-na presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare cu rezultatul votului 
secret, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl 
consilieri Titirisca Florin), dl consilier Neascu Alexandru nefiind in sala. 

A sosit in sala dl consilier Neascu Alexandru. 
x 

x  x 
In continuare , d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
modificarea anexei la HCL nr. 302 din 30 octombrie 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. 

D-na presedinte de sedinta spune ca hotararea priveste desemnarea de persoane si se va proceda 
la vot secret.   

Roaga colegii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Iotu Lucian, Petcu Marian Dragos si Oprea Laurentiu Eduard. 

Nemaifiind si alte propuneri supune la vot propunerea d-lui Voicila Florea si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si un doua voturi  „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 Nemaifiind si alte propuneri sa va lua o scurta pauza pe loc, timp in care se vor redacta si 
distribui buletinele de vot, dupa care se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a 
voturilor va stabili rezultatul votului. 
 Dl Iotu Lucian presedintele  comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului secret 
dupa cum urmeaza: dintrun numar total de 18 voturi, 18 au fost valabil exprimare din care d-na Selea 
Gina a obtinut 16 voturi „Da” si 2 voturi „Nu”. 

In continuare d-na presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare cu rezultatul votului 
secret, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 
x 

x  x 
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In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in 
folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Episcopia Alexandriei si Teleormanului a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu 
Magurele, nr. 4, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
restituirea sumei de  984.685,45 lei din bugetul local al municipiului Alexandria catre S.C. PEFIN 
GENERAL PROD SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 
                                                                    x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na 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. 118/31.05.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte 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 strada Dunarii, nr. 276C, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba  cu  16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru). 

 
x 

x  x 
 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la inregistrarea Municipiului Alexandria in sistemul national electronic de plata on-
line a impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca acest subiect a fost discutat si in mandatul trecut s-a dat 
posibilitatea cetatenilor sa-si achite darile catre bugetul local online iar comisionul sa fie suportat fie de 
catre cetateni fie de catre institutie. 

 La vreamea respectiva Consiliul local a considerat ca nu este moral ca institutia sa plateasca 
comoditatea cetatenilor si a votat in sensul ca acest comision sa-l plateasca cetatenii sau firmele, insa 
bencile au refuzat deoarece este o procedura greoaie, acum insa din pacate,  legea actuala obliga 
institutiile publice la plata acestui comision. De asemenea spune ca se teme pentru datele informatice 
pe care  institutia le detine deoarece vor intra in mediul online. 

In continuare d-na presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare cu rezultatul votului 
secret, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

  
x 

x  x 
 

In continuare, d-na 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 al municipiului Alexandria pentru Parohia “Sf. Mare Mucenic Mina” din 
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acest lacas de cult a primit foarte multi bani si anul trecut 
si a luat cuvantul acum ca sa fie consemnat si in procesul verbal al sedintei, ca poate camera de conturi 
se va apleca mai atent asupra acestei probleme.  

In luna decembrie au fost dati 8 miliarde lei vechi, la inceputul anului trecut a mai fost data o 
suma de bani consistenta, in vara curtea de conturi a spus ca nu s-au facut lucrarile pentru care s-au dat 
banii si in timpul controlului au fost restituiti niste banii. 

 Pana acum nu a vazut niciun deviz de lucrari si nu vrea sa faca legaturi intre consiliul local si 
anumite firme. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca suma totala acordata acestui lacas de cult este de 10 
miliarde lei vechi cu tot cu banii care se aproba astazi. Curtea de conturi spune ca nu s-au facut 
cheltuieli lichide in cuantum de 3 miliarde lei vechi, in timpul controlului banii au fost returnati inapoi 
la primarie, in noiembrie sau decembrie cand lucrarile au fost facute banii le-au fost dati inapoi. 

 Biserica nu este finantata doar de la bugetul local, mai este finantata si pe linie de episcopie si 
de la ministerul culturii si cultelor, dansii au un diriginte de santier, municipiul are obligatia legala sa 
verifice doar din sumele pe care le-a dat lucrarile facute, ele au fost certificate si aratate 
reprezentantilor Curtii de conturi acum o luna care au venit sa verifice documentele cu privire la 
aceasta biserica si au constatat ca lucrurile sunt in regula.  

O biserica in acea parte a orasului este necesara cu atat mai mult cu cat orasul se va extinde cu 
constructia de locuinte pentru tineri, zona rezidentiala de la unitatea militara.  

Angajamentul dansului si al consiliului local in fata episcopului a fost de a ne limita la aceasta 
suma de 10 miliarde lei vechi. 

De la bugetul de stat mai este nevoie de 35 miliarde lei vechi pentru tencuieli, picturi si tot ceea 
ce inseamna buna functionare a acestei biserici. 

In continuare d-na presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 ”abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru). 

 
 
 

 
x 
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x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din 
cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in cadrul bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na 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 domnisoara 
Dumitru Claudia din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 
ca nu sunt, d-na 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, d-na 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 Anghel Elena din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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, d-na 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 familia domnului 
Neagu Gigi din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 
nu sunt, d-na 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl primar Victor Dragsuin spune ca a intervenit si la sedinta pe comisii dar nu au fost toti 
consilierii locali prezenti unde a informat care este ratiunea acestui proiect de hotarare demersurile 
birocratice in vederea obtinerii fondurilor europene se intind pe o durata mai mare de timp. 
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 Pentru a scoate la licitatie o lucrare trebuie ca municipiul sa fie pregatit cu toti pasii si de 
departe cea mai greoaie procedura este aceea de licitatie, din experienta acumulata din 2008 pana in 
prezent. 

Nu a existat licitatie sa nu fi fost contestata, din discutiile purtate cu alti primari si cu oameni de 
buna credinta care lucreaza in sistemul finantarilor europene i s-a sugerat si i s-a parut o idee palpabila 
sa se faca procedura obtinerii unui credit de la o banca in urma unei licitatii, sa se tina licitatia de 
executie a lucarii, trecand peste aceasta faza greoaie birocratic, in momentul in care se poate accesa 
finantare externa pasii sa fie facuti. 

Ghidul de finantare in luna iunie sa va finaliza in urma negocierilor cu UE, urmeaza perioada de 
analiza a proiectelor la ADR Sud Muntenia si va dura pana in la finalul anului 2014, daca proiectul este 
eligibil se va scoate la licitatie si din exerienta trista a contestatiilor se va ajunge in anul 2016 . Aceasta 
procedura a creditului poate favoriza municipiul daca pasii sunt facuti in acest an si la jumatatea anului 
2015 documentatia sa fie gata si sa se semneze contractul de finantare.  

Tot dansul spune ca nu-si doreste sa se apeleze efectiv la acest credit. De asemenea atentioneaza 
aparatul de specialitate ca in momentul in care se vorbeste de licitatie bancara sa nu se platesca 
comision de neutilizare. 

De asemenea completeaza hotararea initiala in sensul ca se completze in preambulul acestei 
Hotarari cu „HCL nr 63 din 27.02.2014” cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul de investitii ”Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea” municipiul Alexandria. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca ar fi dorit sa vada un acord al Ministerului finantelor cu 
privire la acest credit de 5 milioane de euro. 

 Tot dansul spune ca va vota impotriva acestui proiect de hotarare si-l va ataca in contencios 
administrativ deoarece nu vede la ce trebuiesc acesti bani. Aici nu trebuie sa se prevaleze nimeni de 
timpul scurt deoarece in momentul in care se vor semna contractele in 30 de zile creditul va fi acordat 
de banca. 

Dl primar Victor Dragsuin spune ca avizul de la ministerul de finante este ultimul care se 
obtine, dupa licitatia bancara se merge la minsterul de finante cum s-a facut si in anul 2012 si regreta ca 
ministrul PDL de la acea data nu a dat dreptul sa fie montate centrale de scara in municipiul 
Alexandria.  

In momentul de fata gradul de indatorare al municipiului este de aproape 17%, pana la 30% este 
dreptul legal al municipiului sa se indatoreze. Se poate solicita 300 miliarde de lei vechi.  

Aceste cartiere sunt cele mai mari, lasate ultimele iar daca din diverse motive nu se poate obtine 
finantare europeana acest credit va fi folosit pentru cele doua cartiere si pentru padurea vedea. 
Deoarece au fost obiective cuprinse in programul electoral si cetatenii l-au votat. 

Tot dansul spune ca dl consilier Titirisca Florin poate ataca in instanta pentru a bloca proiectul 
la fel cum facea si dl Teodor Nitulescu cat a fost prefect. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca se bucura ca pana la urma se recunoaste ca altceva se va 
face cu banii si intreaba de ce nu sunt intrebati cetatenii municipiului Alexandria. 

Dl primar Victor Dragsuin spune ca cetatenii au fost intrebati prin „proiectul –Program„ pentru 
municipiu si dansii au fost de acord. 

In continuare d-na presedinte de sedinta  prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi ”impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin, 
Neacsu Alexandru). 

 
  

 
                                                                      x 

x  x 
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              In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Georgeta Gina, prezinta petitiile adresate 
Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 2007/20.02.2014 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 martie 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 2006 din 20.02.2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul 

Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna martie 2014, conform HCL nr. 
100/29.04.2013.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr.2011 din 20.02.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

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

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 2010 din 20.02.2014 al AASPS Alexandria cu personalele 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 martie 2014, 
conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabel nominal nr. 2009 din 20.02.2014 al AASPS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care 

domicilieaza in 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 martie 2014 conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
- Tabelul nominal nr. 2008/ 20.02.2014 al AASPS Alexandria cu elevii de la Liceul Tehnologic 

Nr.1 Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban conform HCL nr. 100/29.04.2013 urmare 
adresei liceului Tehnologic nr. 611/13.02.2014; 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 5707/24.02.2014 cu privire la 

preluarea contractelor de inchiriere nr. 2075/17.02.1998-pozitia 5, 20074/10.11.2008-poz 9 si 
26257/25.11.2010-poz.9 pentru spatiile comerciale situate in Piata Unirii, de catre SC MAC TOTAL 
IMPEX SRL. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 ” abtineri” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

- punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 5563/21.02.2014 cu privire la 
preluarea contractului de inchiriere nr. 14247/28.09.1998, pentru terenul amplasat in strada Dunarii, 
zona bloc 905-911, de catre Chiru Lorelai-Ramona I.I de la SC NIDFLORI PROD SRL. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 ” abtineri” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

- punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 5563/21.02.2014 cu privire la 
preluarea contractului de inchiriere nr. 11014/06.08.2007, pentru terenul amplasat in strada Libertatii, 
nr. 134, de catre Mierloiu Florian Eugen I.I de la Epure Alexandru I.I. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 ” abtineri” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

- punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 5563/21.02.2014 cu privire la 
preluarea contractului de inchiriere nr. 19175/12.09.2012, pentru terenul amplasat in str. Libertatii, 
zona Crinul vechi, de catre Bobocea Doru Constantin I.I. de la Jigau Olga I.I. 
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D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 ” abtineri” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

- punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria nr. 4873 /17.02.2014 cu privire la 
adresa nr. 283/30.01.2004 a liceului teoretic „Constantin Noica” din Alexandria.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 ” abtineri” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

-Referatul AASPS nr. 1781/18.02.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 
Blejan Ion.  

Dl consilier Voicila Florea propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuanrum de 1500 euro la 
cursul zilei in lei. 

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

-Referatul AASPS nr. 1527/12.02.2014 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 
Rotaru Georgeta. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca in aceasta speta nu este vorba numai de d-na Rotaru 
Georgeta ci si sotul cesteia a fost diagnosticat cu cancer si propune acordarea sumei de 3000 euro 
pentru ambele cazuri.  

Dl consilier Titirisca Florin, intreaba in ce se transforma consiliul local, ceea ce se intampla nu 
este normal deoarece nu numai familia respectiva are nevoie, sunt sute de familii care sunt in pragul 
saraciei. 

D-na presedinte de sedinta spune ca solicitarea a fost facuta de d-na Rotaru Georgeta propune 
ca suma sa fie in cuantum de 1500 euro. 

D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea sa si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca la inceputul sedintei dl consilier Stelica Talpiga spunea de 

lucrarie sedintei de dialog social. Au fost trimise adrese de catre toate unitatile de invatamant 
preuniversitar catre primar si consiliul local si da citire uneia dintre aceste adese.  

Tot dansul spune ca a dispus directiei Administratie Publica Locala sa transmita copii xerox de 
pe aceste adrese catre ISJ Teleorman, Institutia Prefectului, Presedintele Consiliului Judetean, catre 
Cabinetele Parlamentare si sa emita o dispozitie pentru analiza modului cum au fost repartizate sumele 
pe capitole si subcapitole, cheltuielile materiale corespunzatoare standardului cost/elev.  

Analiza justificarii date de conducerea fiecarei unitati de invatamant pentru bunurile si serviciile 
ce nu pot fi sustinute din standardul cost/elev, iar ulterior Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite va 
prevede cofinantarea acestor cheltuieli in urma raportului pe care comisia il va prezenta. 

Din comisie fac parte urmatoarele persoane: dl Tabacitu Stefan, d-na Milac Geta, dl Manda 
Gheorghe de la corpul de control, dl Voicu Nicolae, dl Radu Dumitru.  

De asemenea spune ca a solitiat acest lucru deoarece din decembrie guvernul Ponta a dat 
dreptul autoritatilor locale sa cofinanteze cheltuielile materiale si aceste cheltuieli trebuisec facute pe 
baza unor justificari corecte. Deocamdata verificari se fac la liceul pedagogic unde au fost puse ceva 
frane. S-a solicitat sa se vada cum au fost cheltuiti banii anul trecut (costul /elev).  

Costul /elev implica cheltuieli salariale si de functionare, la cheltuielile salariale nu se poate 
interveni, s-au solicitat sumele pe care le preconizeaza a le incasa din surse extrabugetare si nu a dorit 
sa le puna la dispozitie. Daca d-na director Botez va refuza sa puna sumele la dispozitie probabil ca va 
anunta inspectoratul scolar, pe fond municipalitatea nu este interesata de toate detaliile ci de 
functionarea unitatii de invatamant. 

Dar colega de la audit a observat ca in anul trecut cei de la pedagogic au avut surse 
extrabugetare de 4 miliarde lei vechi. Poate ca deficitul de la standardul cost/elev sa fie acoperit de 
aceste surse extrabugetare.  
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In urma acestor verificari la urmatoarele rectificari bugetare vor fi prevazute sume pentru ca 
unitatile de invatamant sa primeasca sume pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de 
invatamant. 

Tot dansul spune ca va avea o intanlire cu toti directorii unitatilor de invatamant si le va explica 
ca nu pot cere bani de la municipalitate pentru orice activitate care nu-si are rostul. 

Anunta ca saptamana urmatoare este in concediu legal de odihna iar atributiile vor fi preluate de 
dl viceprimar Popescu Dumitru Dan. 

Dl consilier Stelica Talpiga spune ca a luat apararea la ceea ce s-a hotarat in consiliul local dar 
in schimb aceasta petitie a fost facuta in urma campaniei de deningrare a cadrelor didactice deoarece 
toate cadrele didactice au fost bagate in aceeasi oala. Sunt scoli in acest moment care prin asociatia 
parintilor sustine paza unitatii de invatamant. La scoala d-nei Curea Gina paza este asigurata doar cu 
camere de luat vederi dar ar trebui si o paza umana asigurata.  

Cu privire la programul „Scoala Altfel” este vina cadrelor didactice care nu se adreseaza 
conducerii unitatii de invatamant sau inspectoratului scolar cu privire la actiunile care trebuiesc 
desfasurate in acea perioada si cuantumul finantarii acestor actiuni, ca sa nu se mai ajunga sa se ceara 
de la parinti banii pentru a intra la muzeu sau in alte locuri din oras. Petitia a fost facuta in urma 
campaniei de denigrare a cadrelor didactice. 

Concluzia comisiei de dialog social a fost ca invatamantul este subfinantat pentru ca nu se 
primesc cei 6% din PIB. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu doreste sa fie inteles gresit cum ca s-ar opune acordarii 
de fonduri catre unitatile de invatamant doar ca trebuie sa se vada exact pentru ce se acorda acesti bani.  

Banii sunt insuficienti in mod cert. Referitor la 6% din PIB nu stie cine a inventat acest concept 
si la ce se refera. 

 PIB-ul este un cumul de servicii, bunuri si produse realizate de o tara, PIB-ul este o estimare si 
sa se aloce 6% dintr-o estimare nu este chiar corect, vorbind de principii in aceasta speta. Aproape 40% 
din bugetul consolidat al municipiului reprezinta cheltuieli cu invatmantul, nu se poate vorbi de 6% 
deoarece suma este mai mare. 

Probabil ca legea se va modifica si se va face transferul cheltuielilor catre bugetele locale asa 
cum a mai fost si a functionat binisor nu bine. Consilierii locali au aprobat in aceasta sedinta o petitie a 
liceului Noica care i s-au taiat doua clase de la toamna si nu stie daca este chiar corect cum a procedat 
inspectoratul scolar dar poate ca este corect, deocamdata au resurse si pentru salarii si pentru cheltuieli 
materiale si nu stie cum s-a ajuns in aceasta situatie. 

Dl consilier Stelica Talpiga sune ca anul trecut liceul Noica a solicitat un numar de 7 clase si au 
facut doar 5, drept pentru care inspectoratul scolar anul acesta a aprobat doar 5 clase. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in curand se va transfera la consiliul local atat banii cat si 
deciziile in ceea ce priveste finantarea invatamatului asa cum este normal. 

D-na consilier Curea Georgeta Gina spune ca paza unitatii de invatmant se paote asigura din 
standardele cost/elev cu paznic, ceea ce inseamna cheltuiala cu salariile sau cu o firma de paza depinde 
de cum se gospodareste fiecare. Sistemul de invatamant este un colos care este intro continua 
schimbare iar banii nu sunt suficienti.  

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,           
                      Mioara-Andreea Brosteanu                                                      Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 6169 din 03.03.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 27.02.2014 

 
 
 
 Subsemnatii,   Berechet Doina si Ceciu Alexandru-Razvan, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi, 03.03.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  27.02.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


