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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES  VERBAL 
 
 Incheiat astazi, 29 noiembrie 2012 , 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 16 (saisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
d-nii consilieri Tanase Florentiu si Calota Florica Ica si Mocanu Daniel fiind absenti nemotivati.  
 Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea 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 31 
octombrie 2012, 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. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 06 
noiembrie 2012, 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, Voicila Florea,  da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2932 din 22 noiembrie 2012 si prin adresa nr. 26660 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2012; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse si a cuantumului unei burse 
pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente 
semestrului I al anului scolar 2012-2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane 
fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
municipiului  Alexandria in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Scolar  Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special, d-lui primar Victor Dragusin, 
reprezentantul Consiliului local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de 
asociati pentru anul 2013; 
  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe termen limitat-
4 ani- catre Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman, a unei parti din imobilul-constructie Bl. B 9, 
situat in strada 1 Mai, nr. 107, din municipiul Alexandria  in suprafata de 499,60 m.p., pentru sediu 
Politia  Municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 62, situata in bl. L8, 
sc. B, str. Dunarii, municipiul Alexandria, ca locuinta de serviciu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unitatii locative nr. 16, situata in bl. Social, sc. 
A, et. 1, str. Al. Ghica, nr. 121, municipiul Alexandria, familiei Carabulea Alin-Richard, ca locuinta 
de necesitate; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la 
31.12.2012, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand 
domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate, fara plata, a unor locuri de veci,  
beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 
1989; 
 -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 Magnoliei, nr. 16A; 
 -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. 230A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social la S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea ADDENDUMULUI la Studiul de Fezabilitate 
pentru proiectul „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul 
Teleorman, Romania”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Asociatia  
„DAI O SANSA” a unui spatiu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in incinta Scolii gimnaziale „Stefan cel Mare”(corp internat), str. Carpati, nr. 15; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unui teren situat in incinta Bazei Sportive si de Agrement 
„STRAND ZONA PECO”;  
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei, 
din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada noiembrie 2012- martie 2013, in cazul 
familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizeaza sursele de incalzire a locuintei 
prevazute in O.U.G. nr. 70/2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare pentru incalzirea locuintei constand 
in incarcaturi de butelii de aragaz, pentru perioada sezonului rece decembrie 2012- martie 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 54/22.08.2012 privind 
acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie 
a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2012, in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii sportivilor si elevilor cu rezultate 
deosebite in domeniul artei (muzica, pictura,desen,etc.); 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Club Sportiv 
Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 
          -Petitii si interpelari. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie 
cuprinse pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a 
urmatoarelor proiecte de hotarare:  

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe termen 
limitat-4 ani- catre Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman, a unei parti din imobilul-
constructie Bl. B 9, situat in strada 1 Mai, nr. 107, din municipiul Alexandria  in suprafata de 
499,60 m.p., pentru sediu Politia  Municipiului 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 Magnoliei, nr. 
16A; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii sportivilor si elevilor cu rezultate 
deosebite in domeniul artei (muzica, pictura,desen,etc.);si introducerea pe ordinea de zi a 
urmatoarelor proiecte de hotarare: 
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-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre 
Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman, a unei parti din imobilul-constructie situat in strada 
1 Mai, nr. 107, Bl. B9, Sc.A 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 zona SERE; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in 
domeniul sportului si artei (muzica, pictura,desen,etc.); 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului 
sarbatorilor de iarna pe raza municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea racordarii retelei de distributie gaze naturale a 
comunei Nanov la reteaua de distributie gaze naturale a municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la instituirea sensului dublu de circulatie pe strada Negru 
Voda, tronson cuprins intre str. Bucuresti si str. 1 Mai. 

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

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la rectificarea 
bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2012. 

Dl consilier titirisca Florin spune ca sunt probleme la cheltuieli deoarece observa ca trebuie 
achizitionat un aparat de hidromasaj in valoare de 890 milioane lei vechi si i se pare o cheltuiala 
inutila. 

Tot dansul spune ca astazi se va vota si cele 20 de casute din lemn, care deja s-au facut ar fi 
trebuit sa se voteze mai devreme. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca se intentioneaza sa se construiasca un bazin descoperit in 
cadrul complexului „Strand Vedea” deasemenea terenul de fotbal sintetic din interiorul aleluiasi 
complex va fi acoperit cu un balon de aer.  

Tot dansul spune ca strandul arata foarte bine, ca cel din Barcelona, Paris. Strandul din 
Alexandria este de trei ori mai mare decat cel din Campina, care a costat la fel. Aceste investitii nu se 
fac cu banii de la bugetul de stat. 

Pentru casute au fost bani prinsi la ADP, dar s-a considerat ca trebuiesc suplimentati acesti 
bani. 

Tot dansul spune ca a considerat ca trebuie organizat un comert civilizat, ca la Pitesti precum 
ca si in alte orase din tara. 

A sosit in sala dl consilier Mocanu Daniel. 
Dl consilier Voicila Florea spune ca strandul este cea mai vizitata locatie din municipiul 

Alexandria. 
 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

x 
    x                 x 

 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse si a cuantumului 
unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, 
aferente semestrului I al anului scolar 2012-2013, 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 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire acordarea de inlesniri 
la plata 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
municipiului  Alexandria in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Scolar  Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta spune ca se va proceda la vot secret deoarece este vorba despre 
persoane. 

Dl presedinte de sedinta propune ca comisia de numarare a voturilor sa fie compusa din trei 
membrii. 

Supune la vot numarul de trei membrii ai comisiei si se aproba cu unanimiate de voturi. 
 Dl presedinte de sedinta roaga consilierii locali sa faca  propuneri pentru a desemna membrii 

comisiei de numarare a voturilor. 
D-na consilier Curea Gina propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte dl 

consilier Doncea Bogdan, d-na consilier Ghicica Maria si dl consilier Neacsu Ionut. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-nei Curea Gina si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
Dl presedinte de sedinta propune ca reprezentantul Consiliului local al municipiului 

Alexandria in consiliul de administratie al CSS Alexandria sa fie dl Pisica Gheorghe. 
Se ia o scurta pauza pe loc, timp in care se completeaza buletinele de vot , dupa care se va 

proceda la exercitarea votului secret. 
Dl consilier Doncea Bogdan prezinta rezultatul votului secret. Dintrun numar total de 17 

voturi, 17 voturi au fost valabil exprimate din care 15 voturi „da” si 2 voturi „nu”. 
 Nemaifiind si alte discutii dl  presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarere, il  supune 

la vot cu rezultatul votului secret si se aproba cu 15 voturi „pentru” si doua „impotriva”(d-nii 
consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).  
 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la acordarea unui 
mandat special, d-lui primar Victor Dragusin, reprezentantul Consiliului local al municipiului 
Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, pentru 
a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorate de asociati pentru anul 2013. 

Dl primar propne completarea articolului 1 din hotarare „in suma de 30.000 lei pentru 
municipiul Alexandria ».  

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta , prezinta proiectul de hotarare, il  supune la 
vot cu amendamentul d-lui primar si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

x 
x  x 
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  In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 62, 
situata in bl. L8, sc. B, str. Dunarii, municipiul Alexandria, ca locuinta de serviciu, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la repartizarea unitatii 
locative nr. 16, situata in bl. Social, sc. A, et. 1, str. Al. Ghica, nr. 121, municipiul Alexandria, 
familiei Carabulea Alin-Richard, ca locuinta de necesitate, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual, care expira la 
31.12.2012, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand 
domeniului public si privat de interes local din 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 unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

In continuare , presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la declararea ca bunuri apartinand 
domeniului privat de interes local a unor terenuri din 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 unanimitate de voturi.  
 

x 
x  x 

 
               

La urmatorul punct de pe ordinea de zi,  presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la atribuirea in 
proprietate, fara plata, a unor locuri de veci,  beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate de luptatori 
pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989, 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 Neacsu Alexandru si 
Titirisca Florin ).   

x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
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apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada Dunarii, nr. 
230A, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la 
majorarea capitalului social la S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L., 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 Neacsu Alexandru si Titirisca Florin ).   

  
 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la aprobarea 
ADDENDUMULUI la Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea si extinderea sistemelor 
de alimentare cu apa si canalizare din judetul Teleorman, Romania”, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre 
Asociatia  „DAI O SANSA” a unui spatiu, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in incinta Scolii gimnaziale „Stefan cel Mare”(corp internat), str. 
Carpati, nr. 15, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la trecerea din 
domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren situat in 
incinta Bazei Sportive si de Agrement „STRAND ZONA PECO”, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare de urgenta pentru incalzirea 
locuintei, din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada noiembrie 2012- martie 2013, 
in cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care nu utilizeaza sursele de incalzire a 
locuintei prevazute in O.U.G. nr. 70/2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 
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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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la acordarea unor 
ajutoare pentru incalzirea locuintei constand in incarcaturi de butelii de aragaz, pentru perioada 
sezonului rece decembrie 2012- martie 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 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 
54/22.08.2012 privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public 
local de calatori, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl Titirisca Florin propune ca toti copii sa aiba gratuitate pe mijloacele de transport in comun 
nu numai cei din blocurile ANL. 

D-na consilier Brosteanu Andreea spune ca propunerea a venit la solicitarea parintilor din 
zona ANL. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este prima data de cand este primar cand un consilier 
local vine cu initiativa pentru un proiect de hotarare. Tot dansul spune ca a intrebat-o pe d-na 
Consilier local Brosteanu Andreea de ce sa beneficieze doar copii din zona ANL-urilor, sunt parinti  
care care s-au mutat in ANL-uri si care au copii la scoli aflate la distanta de casa.. 

Dl primar Victor Dragusin propune ca aceasta hotarare sa ramana in aceasta forma iar pentru 
viitor si alti consilieri locali pot veni cu initaitive in aceste domenii. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 
Titirisca Florin si este respins cu 3 voturi „pentru” (d-nii consilieri Abalaru Ion, Titirisca Florin si 
Neacsu Alexandru) si 14 voturi „impotriva”. 

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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta 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 
2012, 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 unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia 
Club Sportiv Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

x 
x  x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la darea in folosinta 
gratuita, pe termen limitat, catre Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman, a unei parti din 
imobilul-constructie situat in strada 1 Mai, nr. 107, Bl. B9, Sc.A din 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 unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in zona SERE, 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la aprobarea premierii 
elevilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si artei (muzica, pictura,desen,etc.), 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, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  aprobarea Regulamentului pentru organizarea 
Targului sarbatorilor de iarna 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 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la aprobarea racordarii 
retelei de distributie gaze naturale a comunei Nanov la reteaua de distributie gaze naturale a 
municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il  supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

 
In continuare, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 

pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  instituirea sensului dublu de circulatie pe strada 
Negru Voda, tronson cuprins intre str. Bucuresti si str. 1 Mai 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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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la alegerea 
presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl presedinte de sedinta propune ca viitorul presedinte  de sedinta sa fie d-na consilier Stancu 
Iuliana. 

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

 
x 

x  x 
 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea, prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- Tabelul nominal nr. 11861 din 27.11.2012 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 2012, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 11862 din 27.11. 2012 a AASPS , pensionarii cu domiciliul in 

Alexandria cu pensii de pana in 732,80 lei, care pot beneficia de transport de transport gratuit urban, 
pe luna decembrie 2012, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 11860 din 27.11.2012 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna decembrie 2012, 
conform HCL nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 11859 din 27.11.2012 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 
decembrie 2012, conform HCL nr. 54/22.08.2012. 

-Punctul de vedere nr. 26629/22.11.2012, al Primarului municipiului Alexandria cu privire la 
preluarea contractului de inchiriere nr.18286/27.11.1998, pentru terenul amplasat in str Bucuresti 
bl. 703C, ap 12 de catre SC GRANDE EVOLUTION SRL de la SC PRODCOM ANA SRL  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 11835/27.11.2012 al AASPS Alexandria privind acordarea unor ajutoare de 

urgenta constand in lemne de foc. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-referatul AASPS nr. 1650/22.11.2012 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 

Stan Raluca Mihaela in cunatum de 1000 euro. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-referatul AASPS nr. 11855/27.11.2012 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei  

Covaci Simona-Roxana in cunatum de 1000 lei. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere nr. 26806 din 23.11.2012 al Primarului municipiului Alexandria privind 

modificarea contractelor de concesiune nr. 13811/22.10.2004, 16929/14.08.2007, 3668/20.02.2008 si 
5676/05.03.2012 in sensul inlocuirii partii contractante SC OVMA DENT SRL cu SC SMART 
MEDICAL CLINIC SRL. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-punctul de vedere nr. 25736/26.11.2012 al Primarului municipiului Alexandria privind 

acordul pentru constituirea ipotecii asupra constructiilor situate in mun Alexandria, zona strand – 
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Peco, precum si acordul privind transmiterea concesiunii in aceleasi conditii catre noul proprietar, in 
cazul vanzarii silite. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-referatul nr. 27129/28.11.2012 al Compartimentului Resurse Umane cu privire la efectuarii 

concediului de odihna restant din anul 2011 al d-lui viceprimar Calota Florica Ica. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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,           
                                Voicila Florea                                                              Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr._______  din 01.11.2012 
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PROCES VERBAL 

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

din 31.10.2012 
 
 
 
 Subsemnatii,  Doina Berchet si Ceciu Alexandru – Razvan ,  salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  azi, 01.11.2012, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  31.10. 2012,  la  tabla  de afisaj a 

institutiei. 

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


