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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 27 martie 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 Andreea Mioara 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 24 
martie 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, d-na. presedinte de sedinta, Mioara Andreea Brosteanu, da cuvantul d-lui. primar 
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 564 din 21 martie 2014 si prin adresa nr. 8062 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din 
anii precedenti, pentru anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 
2013-2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 3/11.01.2011 privind constituirea 
Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru difuzare presa; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes 
local a unor imobile 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 HCC, zona bloc L2; 
 -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, zona bloc M3, 
CV 75; 
 -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 Bucuresti, zona bloc 
713D, CV 27; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 
privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta constand in produse 
alimentare, pentru veteranii de razboi din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului de pescuit 
„Cupa Alexandriei la crap”, editia a II-a;  
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
local al municipiului Alexandria in A.G.A. la A.D.I. „Teleormanul” pentru aprobarea Master Planului 
Revizuit al Judetului Teleorman, aferent proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 
apa uzata in perioada 2014-2020; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului 
local al municipiului Alexandria in A.G.A. la APA SERV S.A. pentru aprobarea achizitionarii de 
servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare pentru S.C. APA SERV S.A.; 
 -Petitii si interpelari. 
 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente care sa fie cuprinse pe ordinea 
de zi. 
 Dl consilier Titirisca Florin spune ca la mape este petitia d-lui Florea Laurentiu prin care duce 
la cunsotinta printrun inscrit tiparit de pe portalul instantelor de judecata, hotararea instantei de 
contencios administrativ prin care aceasta a dispus validarea sa in consiliul local si solicita consiliului 
local al municipiului alexandria sa ia act de hotararea instantei si sa-i valideze mandatul, introducand 
acest subiect pe ordinea de zi. 

D-na presedinte de sedinta spune ca aceste materiale nu au fost prezentate la sedintele pe 
comisii. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca a primit solicitarea respectiva prin mapa de corespondenta 
impreuna cu un extras de pe portalul instantelor de judecata dar pentru a se putea pune in discutie un 
asemenea subiect trebuie ca hotararea precum si motivarea instantei sa fie comunicata in mod oficial de 
catre Tribunalul Teleorman sectia de contencios administrativ catre Primaria municipiului Alexandria. 

 De asemenea spune ca se asteapta motivarea instantei deoarece este posibil ca in urma acestei 
hotarari a instantei mandatul d-lui Florea Laurentiu sa fie validat de drept si sa nu mai fie nevoie de 
votul consiliului local. 

Tot dansul spune ca dl consilier Titirisca Florin solicita introducerea pe ordinea de zi a acestei 
sedinte un subiect pentru care nu exista un proiect de hotarare si care in acest moment nu poate fi 
redactat. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu este atributul d-lui primar si nu trebuie sa intervina. 
De asemenea arata ca  hotararea justitiei a spus clar ca a fost nelegala invalidarea, colegii 

consilieri locali sa studieze materialul si vor hotari. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta supune la 
vot propunerea d-lui consilier Titirisca Florin care este respinsa cu 2 voturi „pentru” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru), 4 voturi „impotriva” ( d-nii consilieri Doncea Bogdan, Mocanu 
Daniel, Mioara-Andreea Brosteanu, Curea Gina Georgeta) si 12 „abtinerii”( d-nii consilieri Popescu 
Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu, Stancu Iuliana, Stelica Talpiga, Iotu Lucian, Abalaru Ion, 
Ghicica Maria, Cobarlie Silvia, Neacsu Ionut, Petcu Marian Dargos, Voicila Florea,Streinu Marius). 
  D-na presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi in forma prezentata si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 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 utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, 
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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 

 
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 
rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2014, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca va vota impotriva aceastei rectificari bugetare deoarece 
sunt alocati foarte multi bani pentru studii de fezabilitate dintre care unele dintre ele sunt poriecte 
nerealiste cum ar fi: pasaj subteran in zona centrala si parcare supraterana in zona BCR. 

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 „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 numarului de burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 
de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2013-2014, 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 
modificarea HCL nr. 3/11.01.2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul 
municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin spune ca la art. 28 alin (2) din Legea nr. 155/2010 se prevede ca din 
aceasta comisie locala de ordine publica trebuie sa faca parte seful politiei locale. Tot dansul intreaba 
cine mai este seful politiei locale. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca seful politiei locale Alexandria este dl Hainagiu Eugeniu, 
propunerea s-a facut astfel deoarece nu se doreste perturbarea activitatii datorita problemelor de 
sanatate pe care le are dl Hainagiu Eugeniu. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece aceasta hotarare priveste persoane 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 dl 
consilier Doncea Bogdan, d-na consilier Cobarlie Silvia si dl consilier Stelica Talpiga. 
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Nemaifiind si alte propuneri d-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 
Voicila Florea si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua voturi „impotriva”( d-nii consilieri Titirisca 
Florin).  

Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia privind constituirea Comisiei locale de 
ordine publica la nivelul municipiului Alexandria sa faca parte d-nii consilieri Neacsu Ionut si Popescu 
Dumitru Dan.  

D-na presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri si pentru ca nu sunt se 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 Doncea Bogdan, presedintele  comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului 
secret: Dintrun numar total de 18 voturi, 18 au fost valabil exprimate dupa cum urmeaza: 

Dl consilier Neacsu Ionut a obtinut 16 voturi „da” si 2 „nu”. 
Dl consilier Popescu Dumitru Dan a obtinut 16 voturi „da” si 2 „nu”. 
D-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot 

cu rezultatul votului secret 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 inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, pentru difuzare presa, 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 unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor imobile 
din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier local Titirisca Florin spune ca a discutat la sedinta pe comisii si are o alta 
interpratare a adresei trimisa in baza Legii nr. 10 si i-l intraba pe presedintele acestei comisii care este 
dl viceprimar Oprea Eduard Laurentiu ce se intampla daca va face cineva vreo solicitare in baza legii 
nr. 10. 



5 
 

Dl viceprimar Oprea Eduard Laurentiu spune ca nu se mai pot depune astefel de solicitari 
deoarece viitori solicitanti sunt decazuti din termen.  

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 „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 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada HCC, zona bloc L2, 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc M3, CV 75, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca din cate stie dansul acolo isi desfasoara activitatea o 
banca, intrarea se face exact pe unde se scoate la licitatie acest teren, astepta sa gasesca un acord al 
banci respective. Tot dansul spune ca a fost in teren si acest spatiu este spatiu verde si in acest proiect 
de hotarare se spune ca nu este spatiu verde. 

D-na Dumitresc Cornelia, directorul Directiei Patrimoniu spune ca acest teren a fost intabulat ca 
apartinand domeniului privat al municipiului Alexandria.  

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 

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 Bucuresti, zona bloc 713D, CV 27, 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. 69/10.08.1999 privind insusirea 
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inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii 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 modificarii si completarii 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 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 
acordarea unor ajutoare de urgenta constand in produse alimentare, pentru veteranii de razboi 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 aprobarea organizarii si desfasurarii concursului de pescuit „Cupa Alexandriei la 
crap”, editia a II-a, 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 
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. 
la A.D.I. „Teleormanul” pentru aprobarea Master Planului Revizuit al Judetului Teleorman, aferent 
proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014-2020, 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 
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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 
acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. 
la APA SERV S.A. pentru aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de 
reprezentare pentru S.C. APA SERV S.A., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu a vazut ce prevede actul aditional nr. 1 si doreste sa stie 
daca la APA SERV exista angajat un consilier juridic. 

Dl Tabacitu Stefan, reprezentantul consiliului local in AGA la SC APA SERV SA  spune ca 
societatea are consilier juridic, dar necesitatea incheieri unui contract de prestari servicii juridice a 
apararut in anul 2012 in momentul in care au inceput sa apara corectii financiare pe proiectul finantat 
din fonduri structurale reabilitarea retelelor de apa, apa uzata si statia de epurare.  

U E a comunicat ca urmeaza sa se faca unele corectii financiare si in acel moment APA SERV a 
hotarat angajarea unei firme specializate adica a unui avocat care sa reprezinte in instanta interesele 
societatii.  

Tot dansul aduce la cunostinta ca in cursul anilor 2012 si 2013 s-au derulat procese si au fost 
castigate in instanta peste 38 miliarde lei vechi in perioada imediat urmatoare se termina contractul cu 
aceasta casa de avocatura si se va face un act aditional in vederea prelungirii acestuia.  

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 

 
 
              In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Mioara Andreea Brosteanu, prezinta petitiile 
adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 4011/24.03.2014 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 aprilie 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.4010 din 24.03. 2014 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 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.4009 din 24.03.2014 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna aprilie 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. 4008 din 24.03.2014 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 aprilie 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. 4012  din 24.03.2014 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 aprilie 2014 conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Referatul AASPS nr. 4123/ 25.03. 2014 cu privire la situatia domnului Cristoiu Marin, 

domiciliat in municipiul Alexandria str. 1 decembrie, nr. 77.  
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Dl consilier Voicila Florea propune sa-i fie acordata suma de 1000 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. 4035 cu privire la acordarea unui ajutor finanicar lunar, pentru doamna 

Tutra Dumitra, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul pentru persoane varstnice 
din comuna Talpa, judetul Teleorman. 

D-na consilier Curea Gergeta Gina propune ca ajutorul sa fie in cuantum de 500/ luna. 
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-nei Curea Gergeta Gina si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 3689/20.03.2014 al AASPS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Rotaru Gheorghe. 
Dl consilier Voicila Florea propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuantum de 1000 euro. 
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 4097/24.03.2014 al AASPS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Rotaru Gheorghe. 
Dl consilier Neacsu Ionut propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuantum de 1000 euro. 
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
In continuare dl primar Victor Dragusin prezinta raportul dansului de activitate pe anul 2013. 
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.8751 din 31.03.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 27.03.2014 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 31.03.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  27.03.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


