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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 28 noiembrie 2013, 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 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
d-nii consilieri Tanase Florentiu si Iotu Lucian fiind absenti.  
 Dl. presedinte de sedinta Petcu Marian Dragos arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. 
(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 30 
octombrie  2013, 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. 

De asemenea intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 11 noiembrie  2013, 
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. 

Tot dansul intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 18 noiembrie  2013, 
care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2001 din 21 noiembrie 2013 si prin adresa nr. 27787 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii la SC 
ALEXSAL PREST SA Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unor membrii in Consiliul de Administratie al S.C.   
APA SERV S.A. – Alexandria. 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 57/02.10.2008 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 
municipiului Alexandria;  

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 
local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 27, bl. 105, str. Alexandru Ghica nr. 148 si 
schimbarea destinatiei acesteia din locuinta din fondul locativ de stat in locuinta sociala” 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 
local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 19,  bl. 106 , str. Alexandru Ghica nr. 148 si 
schimbarea destinatiei acesteia din locuinta din fondul locativ de stat in locuinta sociala”; 

-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat in strada Dunarii, zona bloc F 6; 
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-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat la intersectia strazilor Negru Voda 
cu Constantin Brincoveanu;  

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 142/21.12.2012 privind aprobarea 
asocierii municipiului Alexandria cu SC WHITE POINT SRL Craiova; 

-Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la data de 
31.12.2013 pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand 
domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nomenclatorului strazilor municipiului Alexandria, 
judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 la HCL nr 289/30.10.2013; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „ imprejmuire Universitatea Valahia” in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului  de executie a 
lucrarilor de reabilitare si reparare  strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata a contribuabililor persoane 
fizice; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul 
sportului si artei; 

-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de fonduri din bugetul local al municipiului 
Alexandria pentru parorhia „Sfantul Alexandru”; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I, an scolar 2013-2014; 

-Proiect de hotarere cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2013; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de 
asistenta si de reprezentare pentru serviciul public ADP Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului „Alexandria peste 50 de ani 
– viziunea mea” si a regulamentului privind organizarea si desfasurarea acestuia; 
 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a 
mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului acestuia; 
 -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 desemnarea unor membri in Consiliul de Administratie al 
S.C.   APA SERV S.A. – Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 142/21.12.2012 privind aprobarea 
asocierii municipiului Alexandria cu SC WHITE POINT SRL Craiova; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1 la HCL nr 289/30.10.2013; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 142/21.12.2012 

privind  aprobarea asocierii municipiului Alexandria cu SC WHITE POINT SRL Craiova; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr.1si a anexei nr. 3 la HCL nr 
289/30.10.2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona 
Fruleg; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de fonduri din bugetul local al municipiului 
Alexandria pentru parorhia „Sfantul Mina”; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada 1 Decembrie, nr. 
87A; 

 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
   

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire aprobarea organigramei si a statului de functii la SC ALEXSAL PREST SA 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu a primit datele de la comisia de cultura cu cheltuielile 
de la Zilelle municipiului Alexandria si spune ca va face o solicitare in temeiul Legii nr. 544/2001 cu 
privire la aceasta problema. 

Tot dansul spune ca intro sedinta trecuta dl primar i-a spus ca SC TR ADMINISTRARRE 
IMOBILE SA incaseaza bani pentru SC POLARIS in mod legal.  

In expunerea de motive se spune ca se doreste aprobarea unei noi organigrame in vederea 
recuperarii creantelor restante de la populatie cu ajutorul casierilor incasatori. De asemenea intreaba de 
ce trebuie sa se cheltuie banii in plus cu aceasta societate in vederea recuperari acestor creante si nu 
sunt preluate de SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SA deoarece sociatatea are casieri incasatori. 

Aceasta societate are foarte multi inspectori, contabili sefi si intreaba de ce nu se incaseaza 
datoriile de catre  SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SA pentru ALEXSAL PREST. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca isi propusese sa nu mai raspunda provocarilor d-lui 
consilier Titirisca Florin.  

Tot dansul spune ca societatea a ramas in vederea colectarii creantelor restanta in cunatum de 8 
miliarde lei vechi de la populatie. 

Aceste creante pot fi recuperatet in doua moduri, cu ajutorul unei firme specializate sau prin 
aparatul propriu, s-a incercat intro prima faza cu TR ADMINISTRARE IMOBILE si legal nu s-a putut. 
Recuperarea se face doar prin angajati proprii. 

Referitor la POLARIS societatea TR ADMINISTRARE IMOBILE  are contract cu asociatiile 
de proprietari si este obligata prin lege sa incaseze facturile la gunoi. Firmei POLARIS  nu i se face 
niciun favor. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru).       
 

   x 
    x                 x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la modificarea si completarea HCL nr. 57/02.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.       
                                                                      x 

x  x 
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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 
trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unitatii 
locative nr. 27, bl. 105, str. Alexandru Ghica nr. 148 si schimbarea destinatiei acesteia din locuinta din 
fondul locativ de stat in locuinta sociala”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 
nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu unanimitate de voturi.       

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a 
unitatii locative nr. 19,  bl. 106 , str. Alexandru Ghica nr. 148 si schimbarea destinatiei acesteia din 
locuinta din fondul locativ de stat in locuinta sociala”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin doreste sa l-i se aduca la cunostinta consilierilor locali cine ocupa 
aceste locuinte si daca se respecta listele de prioritati aprobate in consiliu local. 

Nemaifiind si alte discutii, dl 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, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria situat in strada Dunarii, zona bloc F 6, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
 

          x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire  la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria situat la intersectia strazilor Negru Voda cu Constantin Brincoveanu, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                       x 
x  x 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
prelungirea termenului contractual, care expira la data de 31.12.2013 pentru spatiile cu alta destinatie 
decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si privat de interes local al 
municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca a trimis in mod repetat adrese la cei care au inchiriat spatii 
comerciale in Piata Centrala anuntandui ca va trebui sa se conecteze la reteaua de electricitate in mod 
individual. Am impus acest lucru deoarece defalcarea consumului pe societati comerciale este foarte 
greoaie si dintrun calcul facut de compartimentele de resort nu s-a putut justifica o cantitate destul de 
mare de kilovati.  

Agenti economici au fost suparati deoarece au fost incarcati la factura. Datorita acestor motive, 
dl primar, roaga consilierii locali sa voteze acest proiect de hotarare. In cadrul acestui proiect de 
hotarare  se prevede ca doar agentii comerciali care au contract separat incheiat cu CEZ vor beneficia 
de prelungirea contractului de inchiriere. 

 In acest context municipiul ramane sa achite doar consumul propriu. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 

prezentata, il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2  „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin, Neacsu Alexandru).       
 

 
  

x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea nomenclatorului strazilor municipiului Alexandria, judetul Teleorman, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

In continuare , dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „ imprejmuire Universitatea 
Valahia” in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru).       

 
x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la  modificarea si completarea Programului  de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare  
strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 
ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru) 

x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
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privire la acordarea de inlesniri la plata a contribuabililor persoane fizice, dupa care se trece la  
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, 
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

x 
x  x 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si artei, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, 
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
                                                                    x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la acordarea de fonduri din bugetul local al municipiului Alexandria pentru parorhia „Sfantul 
Alexandru”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de 
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 

  
 

x 
x  x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 
Alexandria, aferente semestrului I, an scolar 2013-2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
             

   x 
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2013, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

D-na director economic prezinta adresa DGFP prin care s-au adus modificari proiectului de 
hotarare initial care a fost prezentat la comisii. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin, Neacsu Alexandru).        
 
                                                                      x 
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x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare pentru 
serviciul public ADP Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce nu se angajeaza un jurist deoarece cheltuielile vor fi 
mai mici. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 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, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire aprobarea organizarii concursului „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea” si a 
regulamentului privind organizarea si desfasurarea acestuia, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, 
Neacsu Alexandru). 

 
 
                                                                      x   

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier si declararea ca 
vacant a locului acestuia, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca este confuz deoarece in presa locala a citit altceva si anume 
ca domnul consilier Tanase Florentiu nu poate sa-si puna in aplicare proiectele datorita majoritatii USL 
din consiliul local, iar in cuprinsul demisiei spune ca timpul nu-i permite sa-si continue mandatul. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca dl Tanase Florentiu a demisionat deoarece nu are timp sa 
vina la sedinte. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl consilier Voicila Florea). 

 
 
 

          x 
x  x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire  la modificarea si completarea HCL nr. 142/21.12.2012 privind  aprobarea asocierii 
municipiului Alexandria cu SC WHITE POINT SRL Craiova, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 
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Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-a uitat in proiectul de hotarare si nu observa care este 
beneficiul municipiului Alexandria din aceasta asociere. Tot dansul spune ca au mai fost inchiriate 
terenuri pentru publicitate, chiar in aceasta sedinta a fost scos la licitatie un astfel de teren si doreste ca 
pretul sa fie marit deoarece prin acest proiect de hotarare terenul se acorda aproape gratis 10.000 
euro/an.  

De asemenea intreaba de ce cu unele persoane  se fac asocieri iar la altele li se ia bani. 
 Propune ca pretul pe panou publicitar sa fie de 200 lei/luna. 
Dl primar spune ca in acest proiect de hotarare se modifica un proiect mai vechi prin care 

municipiul Alexandria s-a asociat cu SC WHITE POINT SRL Craiova si beneficiul municipalitatii este 
acela ca municipiul poate folosi panourile publicitare oricand este nevoie.  

Sunt doua tipuri de panouri publicitare, unele care sunt luminoase, frumoase si dau dovada de 
prosperitate si altele care sunt in negru pe care se lipesc afise. Logica de a ne asocia cu ei a fost ca  
orasul sa arate mai frumos si mai prosper. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 
Titirisca Florin si este respins cu 2 voturi „pentru”(d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru) 
si 15 voturi „impotriva”. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15  voturi „pentru” si doua voturi „impotriva”( d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
                                                                       x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire privire la 
modificarea anexei nr.1si a anexei nr. 3 la HCL nr 289/30.10.2013, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona Fruleg, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare , dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
acordarea de fonduri din bugetul local al municipiului Alexandria pentru parorhia „Sfantul Mina”, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe strada 1 Decembrie, nr. 87A, dupa care se trece la  intrebari, 



9 
 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
                                                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                      x 

x  x 
 

 
 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, prezinta petitiile adresate 
Consiliului local: 
 -informarea nr. 28301/28.11.2013 a Primarului Municipiului Alexandria cu privire la situatia 
furnizarii agentului termic in sistem centralizat la nivelul municipiului Alexandria. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca in afara de informarea dansului la mapa exista si o adresa a 
SC TERMIC CALOR SERV SRL prin care iuformeaza Consiliul local de situatia creata. Tot dansul 
spune ca o sa discute cu cei de la Wirom Gas si spera sa-i convinga sa semneze contractul deoarece 
este vorba de o alta societate.  

Firma de gaz nu are dreptul prin lege sa nu incheie contract de furnizare cu cineva care doreste 
sa consume gaz. Terma Serv are o datorie la Wirom de 400.000 lei, dar nu este problema municipiului 
deoarece nu este datoria primariei catre Wirom este vorba de datoria cetatenilor catre Terma Serv. 

Spune ca se va adresa Premierului Romaniei si ANRE si la va aduce la cunostinta situatia 
aparuta care nue ste acoperita de lege, privind avalizarea de bilete la ordin. Nu se poate ca municipiul 
sa preia datoria SC TERMA SERV SRL deoarece WIROM  s-a inscris la masa credala este o 
procedura prevazuta de o lege speciala si probabil isi vor recupera banii.  

Deasemenea spune ca va face in numele dansului o solicitare catre premier si ANRE si propune 
consilierilor locali daca sunt de acord sa se alature acestui demers. Societatea va face demersuri catre 
Ministerul Afacerilor Interne pentru o sustinere financiara in viitor. Wirom nu are trebui sa aiba emotii 
in ceea ce priveste incasarile deoarece mare parte din suma reprezinta ajutor din partea statului. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca Wiron crede ca aceasta societate a fost infiintata pentru a 
scapa de datoriile de la Terma Serv si creda ca singura solutie va fi capitalizarea. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Primar Victor Dragusin cu privirea la 
efectuarea de demersuri catre Prim-misistrul Romaniei si ANRE si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 13271/25.11.2013 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 decembrie 2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr.13270 din 25.11.2013 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna decembrie 2013, conform HCL nr. 
100/29.04.2013.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr.13273 din 25.11.2013 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna decembrie 2013, conform 
HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 13272 din 25.11.2013 al AASPS Alexandria cu personalele persecutate 

din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate 
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in strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna decembrie 
2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabel nominal nr. 13274 din 25.11.2013 al AASPS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care 

domicilieaza in blocurile S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria si frecventeaza 
institutiile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria , care pot beneficia de transport gratuit 
urban pe luna decembrie 2013 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. 12986/15.11.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta dnei 

Floarea Tomita in cunatum de 1000 lei.  
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuanrum de 1000 lei. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS nr. 13004/15.11.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 

Tatu Dumitru in cunatum de 1000 lei.  
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuanrum de 1000 lei. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS nr. 13427/26.11.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 

Baban Adrian in cunatum de 1000 lei.  
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuanrum de 1000 lei. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere nr. 26374/28.11.2013 al Primarului municipiului Alexandria privind 

solicitarea Administratiei Nationale a rezervelor de Stat si probleme Speciale – Unitatea Teritoriala 515 
Bucuresti. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca din discutiile avute cu conducerea Administratiei Nationale 
a Rezervelor Statului nu este convins ca municipalitatea poate fi asimilata unui operator comercial. Tot 
dansul spune ca a facut aceasta informare pentru ca Consiliul local sa hotarasca daca preia aceasta 
cantitate de pacura si de asemenea sa hotarasca daca vor fi prinsi banii in buget pentru a paza acesteia. 
Aceasta cantitate a fost acordata municipiului in anii 2001-2003. 

O comisie din cadrul Primariei municipiului Alexandria a facut calculul volmetric la acest bazin 
in care este depozitata pacura, deoarece nu poate fi cantarita pentru ca este vascoasa.  

Daca din punct de vederea juridc este legal o sa initieze un proiect de hotarare cu privirea la 
pastrarea acestei cantitati precum si a pazei acesteia. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca sunt prezenti in sala o delegatie a mai multor cetateni din 
municipiul Alexandria care fac obiectul centurii ocolitoare a municipiului Alexandria. In anul 2011 s-a 
aprobat o hotararre de guvern prin care s-a aprobat exproprierea terenurilor pe unde  trece soseaua de 
centura. 

 In anul 2011 s-a semnat de catre o firma de avocatura Rares si Asociatii cu CNADNR SA un 
contract prin care urma sa fie expropriati acesti cetateni. Acesti cetateni nu au intrat in posesia cartilor 
de cadastru si inca mai platesc impozit pe acel pamant.  

Firma de avocatura a angajat un cadastrist, acesta a constatat ca drumurile secundare construite 
pe langa soseaua de centura au  fost construite abuziv drept pentru care doreste sa se ia o hotarare prin 
care sa se rezolve problema a aproximativ 200 de cetateni care sunt in aceasta cauza. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este corect ceea ce spune dl consilier Talpiga Stelica, 
deoarece acesti cetateni sunt cetatenii municipiului Alexandria. Aceasta speta nu este de competenta 
primariei sau a consiliului local dar ar trebui intocmita  o adresa de sustinere a oamenilor din partea 
municipalitatii.  
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Constata ca sarcina pe care a dat-o dansul verbal nu a fost respectata de colegii din cadrul 
aparatului de specialitate si acum aceasta sarcina o traseaza public si anume toti cetatenii care fac 
obiectul hotararii de guvern cu anumite suprafete expropriate, acele suprafete sa fie scoase din 
suprafata impozabila.  

Sunt trei categori de cetateni unii care sunt in hotararea de guvern si eu fost expropriati, unii 
care nu sunt in hotarea de guvern dar soseaua trece pe terenul lor si unii care sunt in hotarraea de 
guvern dar nu sunt afectati.  

Tot dansul spune ca are promisiunea ca in momentul in care se vor clarifica cartile funciare 
ministerul transporturilor va initia o noua hotararea de guver prin care se vor evidentia clar proprietari 
afectati.  

De asemenea dispune aparatului de specialitate si anume directiei de Patrimoniu si Registru 
agricol sa redacteze o solicitare catre Guvernul Romaniei pentru despagubirea reala a oamenilor la o 
suma reala. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se vor face demersurile necesare si invita consilierii locali 
duminica, pe platoul de la finate, pentru a participa la manifestatiile prilejuite cu ocazia Zilei Nationale 
a Romaniei. 

Dl consilier Neacsu Alexandru tine un scurt discurs cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. 
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,           
                           Petcu Marian Dragos                                                          Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.28455 din 29.11.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 28.11.2013 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 29.11.2013, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  28.11.2013,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


