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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 
 
 Incheiat astazi, 30 ianuarie  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  
consilieri, din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, un loc fiind declarat vacant. 
 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. 

  Au fost invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, 
secretariatul tehnic, reprezentanti mass-media. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos,  da cuvantul d-lui. Primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 120 din 23 ianuarie 2014 si prin adresa nr. 2450 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de 
tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria pentru anul scolar 2014-2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritati in 
solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, pozitia 12; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea infiintarii unei autogari, amplasata in municipiul 
Alexandria, strada 1 Mai, nr. 62-64-64bis;   
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat a unor imobile din 
municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice 
privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice 
privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona  bloc F1, CV 70; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 151A, CV 64; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 151B, CV 64; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 222, bloc 901, scara B; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 69/1999 privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de personal 
si a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public de interes local Administratia 
Activitatilor Sociale, Protectie Sociala; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013 privind 
aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „Strand Vedea”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI 
TARGURI SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALEXSAL 
PREST SA Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC 
CALOR SERV SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL 
SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC 
PREST SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. APA SERV SA 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni; 
 -Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 6/21.06.2012 privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea   pe ordinea de zi a urmatorului proiect de hotarare:  
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. APA SERV SA 

Alexandria; 
 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
-Proiect de hotarare cu privire la avizarea documentatiei necesare adoptarii bugetului de venituri si 

cheltuieli al S.C. APA SERV S.A. pentru anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului multianual, Lista de inventariere a cladirilor, 
zonele de actiune prioritara si Regulamentul de interventie aferent, pentru cresterea calitatii arhitectural-
ambientale a cladirilor din municipiul Alexandria, conform Legii nr. 153/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unui loc de veci situat in 
Cimitirul Sf. Alexandru, in conformitate cu prevedrile Legii nr. 341/2004; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria in A.G.A. la S.C. APA SERV S.A.: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii 
“Reabilitare, modernizare internat Liceul pedagogic Mircea Scarlat” in municipiul Alexandria, strada Negru 
Voda nr. 99; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii “Amenajare sala mica a Casei de Cultura a municipiului Alexandria pentru Cinematograf cu 
proiectie 3D”, strada Dunarii nr. 135; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiune al Grupului de Lucru Local privind 
incluziunea minoritatii rrome la nivelul municipiului Alexandria. 

 Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea 
de zi si se aproba cu completarea d-lui primar, cu unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi si dl presedinte de sedinta precizeaza ca  proiectul de hotarare cu privire la 
aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2014 va fi prezentat si supus la vot pe capitole,  
iar in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si anexe. De asemenea face mentiunea ca nu au fost contestatii 
la proiectul de buget, facute de cetateni in termenul prevazut de lege. 
 Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare. 

Inainte de a prezenta expunerea de motive a proiectului de hotarare, dl primar Victor Dragusin, spune 
ca fata de forma prezentata la comisii si la dezbaterea publica s-au facut doua modificari, carora le da citire 
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pentru a fi cuprinse in procesul verbal. Prima este  legata de salarii ca urmare a unei adrese primite de la AJFP 
Teleorman.   

Prin adresa nr. 4288 din 22 ianuarie 2014 Primariei Alexandria i-a fost comunict nivelul maxim al 
cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrative-teritoriale in suma de 
43.060 mii lei. 

Prevederile initiale in bugetul general pe anul 2014 privind cheltuielile de personal au fost in suma de 
45.116 mii lei, rezultand o diferenta fata de nivelul aprobat de 2.056 mii lei, iar bugetul a suferit urmatoarele 
modificari: 

- diminuarea la venituri si la cheltuieli cu suma de 240 mii lei – cheltuielile de personal la 
Cabinetele medicale; 

- suma de 802 mii lei a fost trecuta de la cheltuieli de personal la bugetul de dezvoltate – 
indemnizatia asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav – suma necesara pe care nu am primit-o de la AJFP; 

- 545 mii lei a fost trecuta de la cheltuieli de personal Politia Locala la materiale  art. “Uniforme si 
echipament” 

- 469 mii lei a fost trecuta de la cheltuieli de personal in Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
autoritatilor locale. 

A doua modificare este aceea ca pozitia din bugetul de dezvoltare “Extindere strand Vedea”  in suma 
de 1310 mii lei va fi trecuta in Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale pana la finalizarea 
procedurii de licitatie publica pentru acest obiectiv, avand in vedere ca la aceasta data pe rolul instantelor se 
afla dosarul nr. 7820/2/2013 care a ramas in pronuntare la data de 20 ianuarie 2014 solutia instantei nefiind 
comunicata la aceasta data, urmand ca ulterior finalizarii procedurii, prin rectificare bugetara sa se aprobe prin 
HCL deblocarea fondului de rezerva privind aceasta investitie. 
 Dl primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte 
rapoartele pentru avizarea  proiectului de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului 
Alexandria pe anul 2014. 
 D-na Gafencu Haritina, director al directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite prezinta raportul de 
specialitate la  acelasi proiect de hotarare. 
 Dl presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial , sa declare acest lucru 
si sa nu ia parte la deliberarea si aprobarea proiectului de hotarare. 
 In continuare se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl Titirisca Florin spune ca si-ar fi dorit sa vada un buget mai generos mai mult pe partea de investitii 
cat si pe partea de salarizare. Spera sa vina mai multe fonduri pentru dezvoltarea orasului deoarece 18% din 
buget nu sunt suficiente pentru dezvoltare, nu vede nicio facilitate pentru agentii economici, nu vede nicio 
facilitate pentru tineri. Tot dansul spune ca suntem pe primul loc la asistati social ceea ce inseamna ca 
populatia a saracit si datorita acestor motive consilierii PDL nu vor vota acest buget. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in proiectul de buget nu se pot trece investitiile care se vor face 
din fonduri guvernamentale sau din fonduri europene, sunt foarte multe proiecte europene. Sunt si alte 
investitii in afara listei prezentate. Legat de locurile de munca spune ca nu trebuie sa se cada in demagogie si il 
roaga pe dl consilier Titirisca Florin sa propuna ceva pentru a creea locuri de munca si daca aceasta propunere 
este viabila se va renunta la celelalte investitii si se vor crea locuri de munca. Tot dansul intreaba in ce 
clasamant municipiul Alexandria este pe primul loc la asistenta sociala. 

Dl Titirisca Florin spune ca judetul Teleorman este pe primul loc la asistati social din tara. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca aici se vorbeste despre municipiul Alexandria. De asemenea arata 

ca municipiul Alexandria contribuie la bugetul judetului cu 50% din sume , iar daca in municipiul Alexandria 
in firmele private sau in institutiile publice nu ar fi fost angajati din provincie, in municipiul Alexandria nu ar 
exista somaj. Daca nu ar fi fost circa 300 de elevi din mediul rural si nu ar exista aproximativ 3500 de salariati 
din mediul rural. 

Dl Titirisca Florin intreaba daca numarul de asistati social au crescut in municipiul Alexandria. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca numarul de asistati social nu a crescut. 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare pe capitole iar 

in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si anexe cu precizarea ca sumele vor fi exprimate in mii lei. 



4 
 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 1 „BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2014” , CAPITOLUL  „VENITURI TOTALE” din care 
Bugetul local, Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, Total 
buget general, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru si Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „CHELTUIELI TOTALE”, din care:   Bugetul local, Bugetul institutiilor publice 
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, Total buget general, il supune la vot si se aproba cu 
16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „EXCEDENT(+)/DEFICIT (-)” din care Bugetul local, Bugetul institutiilor publice 
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, Total buget general, il supune la vot si se aproba cu 
16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin). 

In continuare dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 2 „privind aprobarea bugetului local detaliat 
la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole paragrafe si titluri al municipiului 
Alexandria pe anul 2014” 

-CAPITOLUL „TOTAL VENITURI”  il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „VENITURI PROPRII”  il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „IMPOZIT PE VENIT” din care: Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici, 
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, ”  il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT” din care: Cote 
alocate din impozitul pe venit, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE” din care Impozit si taxa pe cladiri, 
Impozit si taxa pe teren, Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „SUME DEFALCATE DIN TVA” din care: Sume defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sectoarelor, Sume defalcate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

- CAPITOLUL „ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE” din care Taxe hoteliere, il supune la 
vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin); 

- CAPITOLUL „TAXE PE SERVICII”, Impozit pe spectacole, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

- CAPITOLUL „TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII 
BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI” din care Impozit pe mijloacele de transport, 
Taxe si tarife pentru eliberearea de licente si autorizatii de functionare, Alte taxe pe utilizarea bunurilor 
autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „ VENITURI DIN PROPRIETATE” din care: Venituri din concesiune si inchirieri, 
alte venituri din proprietate, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII AI ALTE ACTIVITATI”, din care: 
venituri din prestari de servicii, Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 
crese, Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social, Alte venituri din prestari servicii si 
alte activitati, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE” din 
care: Venituri din taxe extrajudiciare de timbru, alte venituri din taxe administrative, eliberari permise, venituri 
din Amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale,Taxe speciale, il supune la vot si se aproba cu 
16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
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-CAPITOLUL „SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT” din care Subventii pentru acordarea 
ajutorului de urgenta pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, Subventii de la 
bugetul de stat pentru finantarea sanatatii , Subventii de la alte administratii, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „TOTAL CHELTUIELI” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE” din care: Alte servicii 
publice generale, din total capitol, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale, Servicii publice 
comunitare de evidenta a persoanelor, alte servicii publice generale, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI”, il 
supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA” din care Ordine publica-
Politia Locala, Protectie civila si protectie contra incendiilor, il supune la vot se aproba cu 16 voturi „pentru” si 
2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „INVATAMANT”, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- CAPITOLUL „SANATATE”, din total capitol Servicii de sanatate publica, il supune la vot si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
- CAPITOLUL „ CULTURA, RECREERE SI RELIGIE”, din total capitol Servicii culturale, 

Servicii recreative si sportive, Servicii religioase, Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei, il 
supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA”, din total capitol Asistenta sociala in 
caz de boli si invaliditati, asistenta sociala pentru familie si copii, crese, Ajutor social, Cantine de ajutor social, 
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

- CAPITOLUL „LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA” din total capitol Alte 
cheltuieli in domeniul locuintelor, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Iluminat Public, Alte servicii 
in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „PROTECTIA MEDIULUI” din total capitol, Salubitate, il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „ Actiuni generale economice, comerciale si de munca” din total capitol Prevenire 
si combatere inundatii si gheturi, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-
nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „TRANSPORTURI”, din total capitol Transport in comun, Strazi, il  supune la vot si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
 

 
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 3 privind „aprobarea bugetului local al municipiului 

Alexandria pe anul 2014, sectiunea de functionare”. 
-CAPITOUL „VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE-TOTAL”, il   supune la vot si se 

aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
-CAPITOLUL „VENITURI FISCALE” din care: Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de 

la persoane fizice, Impozite si taze pe proprietate, Impozite si taxe pe bunuri si servicii, il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „VENITURI NEFISCALE” din care: Venituri din proprietate, Vanzari de bunuri si 
servicii, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU 
FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL”, il supune la vot si se aproba 
cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
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- CAPITOLUL „ SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE”, il 
supune la vot se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin). 
 

-CAPITOLUL „CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE”, il  supune la vot se aproba 
cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNII EXTERNE”, il supune la vot se aproba 
cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE”, il supune la vot se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI”, il 
supune la vot se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA”, il supune la vot se aproba 
cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

 
-CAPITOLUL „ INVATAMANT”, il supune la vot se aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „SANATATE”, il supune la vot se aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „CULTURA RECREERE RELIGIE”, il supune la vot se aproba cu 16 voturi 

„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
-CAPITOLUL „ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA”, il supune la vot se aproba cu 16 voturi 

„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
-CAPITOLUL „LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA”, il supune la vot se 

aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
-CAPITOLUL „PROTECTIA MEDIULUI”, il supune la vot se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 

voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
-CAPITOLUL „ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA”, il 

supune la vot se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „TRANSPORTURI”, il supune la vot se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.4 privind „aprobarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 -sectiunea de dezvoltare”.  

-CAPITOLUL „VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE”- TOTAL , il supune la vot se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE”, il supune la vot se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE”, il supune la vot se aproba 
cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNII EXTERNE”, il supune la vot se aproba 
cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „CULTURA RECREERE RELIGIE”, il supune la vot se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA”, il supune la vot se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA”, il supune la vot se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „TRANSPORTURI”, il supune la vot se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT”, supune la vot se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr 5. „ situatia  privind aprobarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2014 Capitolul 51.02 "Autoritati publice si actiuni externe". 

- „TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL” , il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” 
si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
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- CAPITOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANI”, din care: Salarii de baza, Indemnizatii 
platite unor persoane din afra, Indemnizatii de delegare, Alte drepturi salariale in banii, il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „CONTRIBUTII” din care: Contributii de asigurari sociale de stat, Contributii de 
asigurari de somaj, contributii de asigurari sociale de sanatate, contributii de asigurari pentru accidentele de 
munca si boli profesionale, Contributii pentru concedii si indemnizatii, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- „TITLUL II  BUNURI SI SERVICII” , il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „BUNURI SI SERVICII” din care, Furnituri de birou, Materiale de curatenie, 
Incalzit, Iluminat si forta motrica, Apa canal si salubritate, Carburanti si lubrifianti, Piese de schimb, Posta, 
telecomunicatii, radio, tv, internet, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „REPARATII CURENTE” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI”, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE”, il supune la vot si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI” din care: Reclama si publicitate, Protocol si reprezentare, 
Alte cheltuieli su bunurii si servicii, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-TITLUI XII ACTIVE NEFINANCIARE, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.6 „ situatia privind aprobarea bugetului local 
al municipiului Alexandria pe anul 2014 Capitolul 54.02 "Alte servicii publice generale" 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE- „TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL”, il supune la 
vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin). 

- CAPITOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANI”, din care: Salarii de baza, Indemnizatii 
platite unor persoane din afra, Indemnizatii de delegare, Alte drepturi salariale in banii, il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „CONTRIBUTII” din care: Contributii de asigurari sociale de stat, Contributii de 
asigurari de somaj, contributii de asigurari sociale de sanatate, contributii de asigurari pentru accidentele de 
munca si boli profesionale, Contributii pentru concedii si indemnizatii, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- „TITLUL II  BUNURI SI SERVICII” , il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „BUNURI SI SERVICII” din care, Furnituri de birou, Materiale de curatenie, 
Incalzit, Iluminat si forta motrica, Apa canal si salubritate, Carburanti si lubrifianti, Piese de schimb, Posta, 
telecomunicatii, radio, tv, internet, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „REPARATII CURENTE” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI”, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 



8 
 

-CAPITOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE”, il supune la vot si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI” din care: Reclama si publicitate, Protocol si reprezentare, 
Alte cheltuieli su bunurii si servicii, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-TITLUL V „FONDURI DE REZERVA” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 7 „ situatia privind aprobarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2014, Capitolul 55.02 "Tranzacţii privind datoria publică şi 
împrumuturi". 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – „Dobanzi aferente datoriei publice interne directe” o supune la 
vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin). 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.8 „ situatia privind aprobarea bugetului local 

al municipiului Alexandria pe anul 2014, Capitolul 61.02 "Ordine publica si siguranta nationala". 
 „TITLUL II BUNURI SI SERVICII”, il vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi 

„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
-CAPITOLUL „BUNURI SI SERVICII” din care, Furnituri de birou, Materiale de curatenie, 

Incalzit, Iluminat si forta motrica, Apa canal si salubritate, Carburanti si lubrifianti, Piese de schimb, Posta, 
telecomunicatii, radio, tv, internet, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „REPARATII CURENTE” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE”, il supune la vot si se aproba cu 
16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI”, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE”, il supune la vot si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI” din care: Reclama si publicitate, Protocol si reprezentare, 
Alte cheltuieli cu bunurii si servicii, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-TITLUL VI „TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE” din care 
Transferuri catre institutii publice, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-
nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 9 „ situatia privind aprobarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2014, Capitolul 65.02 "Invatamant",  

„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” 
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ALEXANDRIA , TITLUL I -Cheltuieli de 

personal, TITLUL II -Bunuri si servicii, il  supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 ALEXANDRIA, TITLUL I -Cheltuieli de 

personal, TITLUL II -Bunuri si servicii,  il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA, TITLUL I -Cheltuieli de 

personal, TITLUL -II Bunuri si servicii ,il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ION CREANGA" ALEXANDRIA, TITLUL -I 

Cheltuieli de personal, TITLUL -II Bunuri si servicii ,il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
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- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de 
personal, TITLUL -II Bunuri si servicii, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

- SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZU" ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de personal, 
TITLUL -II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse ,il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

- SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de 
personal, TITLUL -II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi; 

-SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU COLFESCU" ALEXANDRIA, TITLUL -I Cheltuieli de 
personal, TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi; 

- SCOALA GIMNAZIALA "Nr. 5  ALEXANDRIA”, TITLUL I- Cheltuieli de personal, TITLUL- II 
Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

- SCOALA GIMNAZIALA "Nr. 7  ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de personal, TITLUL- II 
Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

- LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU"  ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de 
personal, TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi; 

-LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"  ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de 
personal, TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi; 

-COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA" ALEXANDRIA, TITLUL- I 
Cheltuieli de personal, TITLUL- II Bunuri si servicii , TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA"  ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de personal, 
TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-LICEUL PEDAGOGIC "MIRCEA SCARLAT"  ALEXANDRIA, TITLUL- I Cheltuieli de personal, 
TITLUL- II Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse ,il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1  ALEXANDRIA, TITLUL -I Cheltuieli de personal, TITLUL II -
Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

SCOALA POSTILCEALA SANITARA  ALEXANDRIA, TITLUL -I Cheltuieli de personal, TITLUL 
II -Bunuri si servicii, TITLUL X-Burse , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.10 „situatia privind aprobarea bugetului local 
al municipiului Alexandria pe anul 2014, Capitolul 66.02 "Sanatate". 

– „TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL”, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi; 

CAPITOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANII”, din care: Salarii de baza il supune la vot 
si se aproba cu unanimitate de voturi; 

- CAPITOLUL „CONTRIBUTII” din care: Contributii de asigurari sociale de stat, Contributii de 
asigurari de somaj, contributii de asigurari sociale de sanatate, contributii de asigurari pentru accidentele de 
munca si boli profesionale, Contributii pentru concedii si indemnizatii, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

- „TITLUL II  BUNURI SI SERVICII” , il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „BUNURI SI SERVICII” din care, Furnituri de birou, Materiale de curatenie, 
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „REPARATII CURENTE” il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE”, il supune la vot si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „ BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” il supune la vot si se 

aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
-CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI” din care, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, il supune la vot 

si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 11 „situatia privind aprobarea bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2014, Capitolul 67.02 "Cultura, recreere si religie". 
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–TITLUL II- „BUNURI SI SERVICII” din care Bunuri si servicii, Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii, Transferuri interne, o supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

„SECTIUNEA DE DEZVOLTARE” „Active fixe”, o supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru 
si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.12 „situatia privind aprobarea bugetului local 
al municipiului Alexandria pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017,  Capitolul 68.02 "Asigurari si 
asistenta sociala". 

–TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi; 

CAPITOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANI”, din care: Salarii de baza il supune la vot si 
se aproba cu unanimitate de voturi; 

- CAPITOLUL „CONTRIBUTII” din care: Contributii de asigurari sociale de stat, Contributii de 
asigurari de somaj, contributii de asigurari sociale de sanatate, contributii de asigurari pentru accidentele de 
munca si boli profesionale, Contributii pentru concedii si indemnizatii, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

- „TITLUL II  BUNURI SI SERVICII” , il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- CAPITOLUL „BUNURII SI SERVICII” din care, Furnituri de birou, Materiale de curatenie, 
Incalzit, Iluminat si forta motrica, Apa canal si salubritate, Carburanti si lubrifianti, Piese de schimb, Posta, 
telecomunicatii, radio, tv, internet, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „REPARATII CURENTE” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE”, il supune la vot si se aproba cu 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI” il supune la vot si se aproba cu se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ CARTI PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE” il supune la vot si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „PROTECTIA MUNCII” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „ CARTI PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE” il supune la vot si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-TITLUL VIII „ASISTENTA SOCIALA”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 13 „situatia privind aprobarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017, Capitolul 70.02 "Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica". 

- TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 
2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „CHELTUIELI DE PERSONAL il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” 
si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANI”, din care: Salarii de baza, il supune la vot 
si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 
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- CAPITOLUL „CONTRIBUTII” din care: Contributii de asigurari sociale de stat, Contributii de 
asigurari de somaj, contributii de asigurari sociale de sanatate, contributii de asigurari pentru accidentele de 
munca si boli profesionale, Contributii pentru concedii si indemnizatii, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

- „TITLUL II  BUNURI SI SERVICII” , il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „BUNURI SI SERVICII” din care, Incalzit, Iluminat si forta motrica, Apa canal si 
salubritate, Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, , il 
supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin). 

CAPITOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi 
„pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

CAPITOLUL „PROTECTIA MUNCII” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI CU BUNURII SI SERVICII” il supune la vot si se aproba cu 
16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-TITLUL VII- „ALTE TRANSFERURI” SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, il supune la vot si 
se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-TITLUL XVI „RAMBURSARI DE CREDITE”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” 
si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-TITLUL VII- „ALTE TRANSFERURI” SECTIUNEA DE DEZVOLTARE, il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-TITLUL XII- „ ACTIVE NEFINANCIARE”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 
2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.14 „situatia privind aprobarea bugetului local 
al municipiului Alexandria pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017, Capitolul 74.02 "Protectia 
mediului". 

„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE”- TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”, din care „Bunuri si 
servicii”, Incalzit, Iluminat si forta motrica, Apa canal si salubritate, carburanti si lubrifianti, Piese de schimb, 
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional, alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare o 
supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin); 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 15 „situatia privind aprobarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017, Capitolul 80.02 "Actiuni generale 
economice, comerciale si de munca". 

„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” – TITLUL II-„BUNURI SI SERVICII” din care „prevenirea 
si combaterea inundatiilor si ingheturilor”,il supune la vot  si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.16 „situatie  privind aprobarea bugetului 
local al municipiului Alexandria pe anul 2014, Capitolul 84.02 "Transporturi". 

„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” – TITLUL II-„ BUNURI SI SERVICII”, din care materiale si 
prestari de servicii cu caracter functional, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, il supune la 
vot  si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin). 

-„TITLUL IV SUBVENTII, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si  voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

„SECTIUNEA DE DEZVOLTARE” – TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE, din care „Active 
fixe”, o supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin); 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 17 „lisita obiectivelor de investitii pe anul 2014 cu 
finantare partiala sau integrala de la bugetul local din care lucrari in continuare , lucari noi,  Achzitii de bunuri 
si alte cheltuieli de investitii, Cultura recreere si religie-lucrari in continuare, Servicii si dezvoltare publica si 
locuinte-lucrari in continuare, lucrari noi, Transporturi-lucrari in continuare, lucrari noi , o supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 
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In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.18 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de 
investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2014, cap 51” „Autoritati publice si actiuni externe”, o 
supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin). 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 19 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de investitii, defalcata pe 
categori de bunuri pe anul 2014, cap 67” „Cultura, Recreere  si Religie” o supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr.20 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de 
investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2014, cap 68” ASISTENTA SOCIALA”, o supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 21 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de investitii, defalcata pe 
categori de bunuri pe anul 2014, cap 70.02 ” Servicii si dezvoltare publica”, o supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 22 Lista pozitiei „Alte Cheltuieli de 
investitii, defalcata pe categori de bunuri pe anul 2014, cap 84” Transporturi”, o supune la vot si se aproba cu 
16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 23 „Situatia privind aprobarea bugetului institutiilor 
publice si activitatilor, finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 si estimari pentru anii 
2015-2017”. 

-CAPITOLUL „TOTAL VENITURI”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „VENITURI DIN PROPRIETATE” din care venituri din concesiuni si inchirieri, il 
supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „ VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI” din care, 
Taxe si alte venituri in invatamant, Venituri din prestari servicii, Contributia elevilor si studentilor pentru 
internate, camine, si cantine, Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si 
sportive, Alte venituri din prestari servicii si alte activitati, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 
2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „DIVERSE VENITURI” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE” il supune la vot si se aproba 
cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „TOTALCHELTUIELI” din total capitol Ordine Publica, Politia Locala, il supune 
la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin); 

-CAPITOLUL „INVATAMANT” din total capitol, Invatamant prescolar, Invatamant secundar 
inferior, Invatamant secundar superior, Invatamant postliceal, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 24 „Sitiatia privind aprobarea bugetului 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 si estimari 
pentru anii 2015-2017, sectiunea de functionare” 

-CAPITOLUL„VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE”, il supune la vot si se aproba cu 
16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

- CAPITOLUL„VENITURI NEFISCALE” din care: Venituri din proprietate, Vanzari de bunuri si 
servicii, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin);  

-CAPITOLUL„VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU 
FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL” il supune la vot si se aproba 
cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

- CAPITOLUL„ SUBVENTII” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi 
„impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „CHELTUILILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE” il supune la vot si se aproba 
cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 
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 -CAPITOLUL „ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA” il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „INVATAMANT” il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-CAPITOLUL „REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT” il supune la vot si se aproba cu 16 voturi 

„pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 
Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 25 „situatia privind aprobarea bugetului institutiilor 

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 SI ESTIMARI PENTRU 
ANII 2015-2017, Sectiunea de dezvoltare”. 

„VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” din care „Varsaminte in sectiunea de 
Functionare” il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

„CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” din care „Invatamant”, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

In continuare, dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 26 „ Situatia privind aprobarea bugetului 
local al municipiului Alexandria pe anul 2014, Capitolul 61.10 „Ordine publica si siguranta nationala”. 

– „TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL”, il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 
2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

CAPITOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANI”, din care: Salarii de baza, Alte sporuri, 
Indemnizatii de delegare, Alte drepturi salariale in banii,  il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

- CAPITOLUL „CONTRIBUTII” din care: Contributii de asigurari sociale de stat, Contributii de 
asigurari de somaj, contributii de asigurari sociale de sanatate, contributii de asigurari pentru accidentele de 
munca si boli profesionale, Contributii pentru concedii si indemnizatii, il supune la vot si se aproba cu 16 
voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

- „TITLUL II  BUNURI SI SERVICII” , il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 
voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin). 

-CAPITOLUL „BUNURI SI SERVICII” din care, Furnituri de birou, Materiale de curatenie, 
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,Apa, canal, salubrizare, Carburanti si lubrifianti, posta 
telecomunicatii, radio, tv, internet, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, il supune la vot si se 
aproba cu 16 voturi „pentru si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

-CAPITOLUL „ ALTE BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” il supune la 
vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin). 

-CAPITOLUL „ PREGATIRE PROFESIONALA” din care, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, il 
supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin). 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 27 „Situatia privind aprobarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2013, Capitolul 65.10 Invatamant”. 

„SECTIUNEA DE FUNCTIONARE”, TITLUL I- CHELTUIELI DE PERSONAL din care 
Cheltuieli salariale in banii, Contributii, TILUL II –BUNURI SI SERVICII din care Bunuri si servicii, 
Reparatii curente, Hrana, Medicamente si materiale sanitare, Bunuri de natura obiectelor de inventar, 
Deplasari, detasari, transferuri, Medicamente de laborator, cercetare-dezvoltare, carti, publicatii si materiale 
documentare, Consultanta si exppertiza, Pregatire profesionala, Protectia muncii, Alte Cheltuieli’, o supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

„SECTIUNEA DE DEZVOLTARE”, „Active Nefinanciare” o supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 28 „numarul de personal si fondul salariilor de baza 
pentru anul 2013” din care Municipiul Alexandria, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei, 
Administratia Domeniului Public, Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala”, Politia locala o 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al 
municipiului Alexandria pe anul 2014, si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”(d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin); 

x 
    x                 x 
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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 principalelor 
manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2014, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta  prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri” 
(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 la stabilirea retelei unitatilor 
de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2014-2015, 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 
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri 
destinate inchirierii in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Titirisca Florin spune ca un tanar fara studii sau cu studii medii nu are nicio sansa sa 
prinda o asemenea locuinta in fata unuia cu studii superioare deoarece diferenta de punctaj este foarte mare si 
dupa parerea dansului este discriminatorie. 
 Dl Voicila Florea spune ca aceste criterii au fost avizate favorabil de cabinetul viceprim-ministrului, 
criterii care au fost aprobate in consiliul local in luna decembrie a anului trecut. 
 Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin daca are vreun amendament de facut 
cu privire la proiectul de hotarare care se discuta. 
 Dl consilier Titirisca Florin propune ca amendament eliminarea acestor criterii de studii. 
 Dl consilier Mocanu Daniel spune ca diferenta de punctaj intre cei cu studii medii si cei cu studii 
superioare este foarte mica, diferenta mare este intre cei fara studii si cei cu studii superioare. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca in consiliul local se vor aproba niste criterii, iar o parte dintre 
consilierii locali care fac parte din comisia de analiza a solicitarilor si stabilirea ordinei de prioritati, le vor 
aplica. Tot dansul spune ca pretul chiriei la ANL nu este mic, persoanele care nu au niciun fel de pregatire este 
posibil sa nu poate fi angajate si prin urmare nu-si pot plati chiria, fara a mai discuta de plata utilitatilor.  

De asemenea arata ca si in momentul de fata sunt familii care locuiesc in ANL care se descurca foarte 
greu cu banii si din aceasta cauza s-a ajuns la debransari, desi beneficiau de centrala de bloc.  

Teoretic toata lumea ar trebui sprijinita, dar si sa sprijini o persoana sa primeasca o locuinta si dupa trei 
luni aceasta persoana sa fie evacuata datorita faptului ca nu a avut banii sa plateasca chiria 3 luni la rand, este 
mai rau pentru acea persoana. Cu cat pregatirea unei persoane este mai mare cu atat acea persoana are pretentia 
la un salariu mai mare. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca din experienta pe care o are,  in ziua de astazi mai sunt 
foarte putine persoane fara studii, marea majoritate au cel putin diploma de BAC. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca 
Florin care este respins cu 2 voturi „pentru”(d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru) si 16 voturi 
„impotriva”. 

Dl 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, 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 spatiu comercial modular apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in Piata Peco, pozitia 12, 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.  
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                                                                    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 infiintarii unei autogari, amplasata in municipiul Alexandria, strada 1 Mai, nr. 62-64-64bis, 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 16 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 la  declararea ca bunuri 
apartinand domeniului privat a unor imobile din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a observat ca se declara un teren care este in fata blocului 
dansului si intreaba care este acel teren. 

D-na director Cornelia Dumitrescu spune ca este vorba de un balcon. 
 Nemaifiind si alte discutii si 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 
constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca in acest proiect de hotarare este vorba de persoane si se va proceda la 
vot secret. 

Tot dansul roaga colegii consilieri sa faca propuneri pentru comisia de numarare a voturilor alcatuita 
din 3 membri. 

Dl Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii consilieri Talpiga 
Stelica, Streinu Marius si Neacsu Ionut. 

Se ia o scurta pauza pe loc timp in care se completeaza buletinele de vot, iar comisia de numarare a 
voturilor stabileste rezultatul votului secret. 

Dl consilier Neacsu Ionut, pesedintele  comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului 
secret. 

Dintrun numar total de 18 voturi exprimate 18 au fost valabil exprimate dupa cum urmeaza: 
Dl Mihail Mitroi – a obtinut 18 voturi „pentru”; 
D-na Tiu Adriana – a obtinut 17 voturi „pentru”, un vot „impotriva” 
D-na Gina Selea – a obtinut 18 voturi „pentru”; 
Dl Lazar Gheorghe – a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Corina Iordan – a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Mariana Grigore – a obtinut 18 voturi „pentru”; 
D-na Cornelia Dumitrescu – a obtinut 17 voturi „pentru” si un vot„impotriva”; 
D-na Postumia Chesnoiu – a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Raboj Mona – a obtinut 17 voturi „pentru” si un vot„impotriva”; 
Dl Cristian Martin – a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Doina Tatarici – a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot cu 

rezultatul votului secret si se aproba cu 16 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 constituirea comisiei 
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municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public 
sau privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca in acest proiect de hotarare este vorba de persoane si se va proceda la 
vot secret. 

Tot dansul propune aceeasi comisie de numarare a voturilor. 
Supune la vot propunerea dansului si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Se ia o scurta pauza pe loc timp in care se completeaza buletinele de vot, iar comisia de numarare a 

voturilor stabileste rezultatul votului secret. 
Dl consilier Neacsu Ionut, pesedintele  comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului 

secret. 
Dl Mihail Mitroi- a obtinut 18 voturi „pentru”; 
D-na Cornelia Dumitrescu a obtinut 18 voturi „pentru” si un vot„impotriva”; 
Dl Lazar Gheorghe a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Mirela Bolintineanu a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Mihaela Ivan a obtinut 17 voturi „pentru” si un vot „impotriva”; 
D-na Carmen Panoiu a obtinut 17 voturi „pentru” si un vot „impotriva”; 
D-na Mirela Bene a obtinut 17 voturi „pentru” si un vot „impotriva”; 
D-na Postumia Chesnoiu a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Corina Iordan a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Daniela Iepure a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Adriana Tiu a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
Dl Dumitru Radu a obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”; 
D-na Daniela Barbalata a obtinut 17 voturi „pentru” si un vot „impotriva”; 
 Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot cu 

rezultatul votului secret si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „ 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 documentatiei tehnico-economice la concesionarea prin licitatie publica unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona  bloc F1, CV 70, 
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 cu drept de 
preemptiune unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Dunarii, nr. 151A, CV 64, 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 cu drept de 
preemptiune unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Dunarii, nr. 151B, CV 64 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 cu drept de 
preemptiune unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
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strada Dunarii, nr. 222, bloc 901, scara B, 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 
modificarea si completarea HCL nr. 69/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al 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, 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 organigramei, a 
statului de functii, a numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului 
public de interes local Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intraba daca posturile vacante existente se pot ocupa prin concurs. 
Dl primar Victor Dragusin spuen ca cea mai mare parte pot fi ocupate numai cu aprobarea guvernului, 

dar sunt si cateva posturi care nu au fost ocupate la examenul din luna decembrie a anului trecut care pot fi 
ocupate prin concurs. 

 Nemaifiind si alte discutii, 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 
aprobarea documentatiei tehnico-economice la  modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013 privind 
aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de odihna si recreere „Strand Vedea”, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a observat majorarea tarifului la terenul de fotbal de la 20 lei/h la 
40lei/h si propune ca pentru cluburile de sport private intre ora 8.00 si 12.00 sa ramana in vigoare tariful vechi 
de 20 de lei. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca cluburile sportive care au contract de asociere cu municipiul 
Alexandria beneficieaza de gratuitate atunci cand terenul este disponibil. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca 
florin care este respins cu 5 voturi „pentru” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Voicila Florea, 
Stelica Talpiga, o abtinere (dl consilier Neacsu Ionut) si 14 voturi „impotriva”. 

 Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 15 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin , Neacsu Alexandru si Stelica 
Talpiga). 
 

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 bugetului de 
venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI SRL 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 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru); 
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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 bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALEXSAL PREST SA 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 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (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  aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta prezinta proiectul 
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-
nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 
x 

x  x 
 

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 documentatiei tehnico-economice la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC 
CALOR SERV SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a observat ca asa zisul profit pe anul 2014 va fi folosit in vederea 
acoperirii pierderilor din anul 2013 si-l inteaba pe dl director Burcea Virgil de ce societatea are pierderi. 

Dl director Burcea Virgil spune ca aceste pierderi se datoreaza faptului ca s-a furnizat energie termica 
cu intarziere. 

Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca aceasta societate nu a fost capitalizata. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-a ajuns in aceasta situatie datorita faptului ca directorul si inca 

cateva persoane au primit salariul degeaba 6 luni. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru ca aceasta societate sa fie infiintata, sa obtina toate avizele 

necesare in vederea furnizarii agentului termic este normal sa fie platit directorul si alte doua persoane cu timp 
partial de 2 ore. 

 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 2 voturi „impotriva” (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 aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii 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 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL 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 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii 
consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru). 

 



19 
 

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 bugetului de 
venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu 
Alexandru). 

x 
x  x 

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 
alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru alegerea viitorului presedinte 
de sedinta. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca viitorul presedinte de sedinta sa fie d-na Brosteanu Mioara 
Andreea. 

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

 In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 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 validarea mandatului unui 
consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca a facut parte din consiliul local trecut 2008-2012, in timpul acelui 
mandat organizatia PDL Alexandria cu avizul BPJ al PDL a solicitat consiliului local de atunci incetarea 
mandatului d-lui consilier Filip Constantin.  

Dl consilier Filip Constantin s-a aparat in fata comisiei de specialitate motivand ca nu este membru al 
PDL, desi venise adresa din partea organizatiei municipale semnata si stampliata privind invalidarea acestuia. 

Cand a fost supusa la vot aceasta propunere de invaldare consilierii PDL de atunci au votat favorabil, 
iar dansul s-a abtinut de la vot deoarece dansul nefiind membru PDL nu stie cum ajunsese sa candideze pe 
listele PDL, iar in final a ramas consilier local pana la terminarea mandatului.  

Tot dansul spune ca, dl Florea Laurentiu care este propus astazi pentru a prelua functia de consilier 
local, cu ceva timp in urma ar fi trecut la UNPR, la finele anului 2012 fiind articole in presa care aratau faptul 
ca dl Florea Laurentiu a trecut la UNPR. 

De asemenea doreste sa afle daca dl Florea Laurentiu a avut vreodata adeziune la UNPR, probabil ca 
in acel moment a dorit sa-si pastreze functia de director. 

Intreaba daca la aceast ora APT mai exista. Solicita lamuriri ca sa stie cum voteaza, deoarece dl 
Laureantiu Florea a candidat pe listele APT, dupa care o perioada a cochetat cu UNPR, la alegerile PDL din 
luna noiembrie a fost ales vicepresedinte al partidului. Exista posibilitatea ca dl Filip Constantin sa transmita 
Consiliului local al municipiului Alexandria o adresa din care sa reiasa faptul ca dl Florea Laurentiu a avut 
adeziune la UNPR. 

Dl viceprimar Oprea Lurentiu Eduard crede ca APT nu mai exista si doreste ca dl Florea Laurentiu sa 
vina cu o hotarare judecatoreasca din care sa reiasa ca APT exista si spune ca se abtine de la vot. 

Dl consilier Stelica Talpiga spune ca urmatorul membru pe lista de supleanti este dl Florea Laurentiu, 
ca APT nu are cum sa ramana cu doi membri in consiliul local, atat timp cat au fost alesi 3consilieri. 

Dl consilier Voicila Florea spune ca nu are nimic impotriva sa vina un consilier al dansilor, dar situatia 
politica a d-lui Florea Laurentiu trebuie clarificata. 

Dl consilier Stelica Talpiga spune ca nu-si pierde calitatea de ales local. 
Dl administrator public Tabacitu Stefan il intreaba pe dl Florea Laurentiu daca isi aminteste luna 

noiembrie si decembrie 2012, si daca da, sa raspunda sincer asupra faptului ca a venit de mai multe ori la 
dansul care facea parte din echipa USL de campanie si i-a spus, atat dansul cat si dl Filip Constantin, ca este 
presedintele organizatiei municipale al UNPR. 



20 
 

Dl Florea Laurentiu spune ca nu a spus niciodata asa ceva. 
Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca o sa ceara inregistrarile telefoanelor mobile pe care 

le-a primit de la dl Florea Laurentiu pentru a demonstra ca acesta din urma minte. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu intelege atitudinea consilierilor locali, deoarece exista o lista 

cu care APT a participat in alegeri, este o adresa oficiala din care reiese ca dl Florea Laurentiu este urmatorul 
pe lista APT. Tot dansul spune ca trebuie votat proiectul care se gaseste pe ordinea de zi,ca restul discutiilor 
sunt inutile. Daca acest proiect de hotarare a fost intocmit inseamna ca este legal. 

In continuare dl presedinte de sedinta  propune o scurta pauza, timp in care comisia de validare se  
retrage impreuna cu dl. Iulian Purcaru – Secretarul municipiului Alexandria, care  pune la dispozitia comisiei 
de validare, pentru verificare, dosarul de la Biroul electoral al Circumscriptiei electorale nr. 1 Alexandria, cu 
documentele care au stat la baza alegerii domnului consilier Florea Laurentiu si intocmeste raportul de validare 
a acestuia. 
 Dl Petcu Marian Dragos, in calitate de presedinte al Comisiei de validare, prezinta raportul comisiei 
pentru validarea mandatului d-lui consilier Florea Laurentiu si propune validarea acestuia. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte precizeaza ca validarea sau invalidarea se face prin votul 
deschis al majoritatii consilierilor prezenti si ca acel consilier a carui validare este supusa votului nu participa 
la vot. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot valdarea d-lui Florea Laurentiu este respinsa cu 3 voturi 
„pentru” (d-nii consilieri Titirisca Florin , Neacsu Alexandru si Stelica Talpiga) si 15 „abtineri”. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu va participa la sedintele consiliului local pana cand aceasta 
problema nu se va solutiona. 

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 initiale pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la modificarea HCL nr. 6/21.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta hotarare a ramas fara obiect prin invalidarea d-lui Florea 
Laurentiu, dar se va supune la vot deoarece a fost cuprinsa pe ordinea de zi. 

Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si este 
respins cu 2 voturi „pentru” (dnii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru), 16 „abtineri”. 

D-nii consilieri locali Titirisca Florin si Neacsu Alexandru parasesc sala de sedinte. 
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  avizarea documentatiei 
necesare adoptarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. APA SERV S.A. pentru anul 2014 dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 
aprobarea documentatiei tehnico-economice la aprobarea Programului multianual, Lista de inventariere a 
cladirilor, zonele de actiune prioritara si Regulamentul de interventie aferent, pentru cresterea calitatii 
arhitectural-ambientale a cladirilor din municipiul Alexandria, conform Legii nr. 153/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 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   atribuirea in proprietate cu 
titlu gratuit a unui loc de veci situat in Cimitirul Sf. Alexandru, in conformitate cu prevedrile Legii nr. 
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341/2004 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 unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. la S.C. 
APA SERV S.A, 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 la obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare internat Liceul pedagogic Mircea 
Scarlat” in municipiul Alexandria, strada Negru Voda nr. 99, 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 
aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii “Amenajare sala mica a Casei de Cultura 
a municipiului Alexandria pentru Cinematograf cu proiectie 3D”, strada Dunarii nr. 135, 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 planului de 
actiune al Grupului de Lucru Local privind incluziunea minoritatii rrome la nivelul 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. 

In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- Tabelul nominal nr. 922 din 28.01.2014 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 
februarie 2014, 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. 921 din 28.01. 2014 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 februarie 2014, 
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. 919 din 28.01.2014 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei din 

decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna februarie 2014, 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. 918 din 28.01.2014 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 februarie 2014, 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. 920 din 28.01.2014 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 unitatile 
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de invatamant de pe raza municipiului Alexandria care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna 
februarie 2014, conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Punctul de vedere al Primarului municipiului Alexandria cu privire la preluarea contractului de 

concesiune nr. 2624/22.02.1999.  
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-raportul nr. 402/15.01.2014 al AASPS Alexandria privind activitatea desfasurata de asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2013. 
Consiliul local al municipiului Alexandria a luat act de prezentul raport. 
-adresa nr. 3176/30.01.2014, a Primarului municipiului Alexandria cu privire la acordarea 

calificativului secretarului municipiului Alexandria in conformitate cu prevederile HG nr. 611/2008, 
actualizata. 

Dl presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragos, propune consiliului local acordarea calificativului 
„Foarte bine”. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

In finalul sedintei dl doctor Andrei Ionel face o prezentare cu privire la activitatea dansului in calitate 
de Presedinte al Colegiului Medicilor Dentisti din Teleorman si ca medic stomatolog cu contract de voluntariat 
in cadrul Colegiului National Alexandru Dimitrie Ghica din Alexandria. 

In finalul prezentarii dl doctor intreaba daca este posibila identificarea pe viitor a unui spatiu unde sa-si 
desfasoare activitatea un cabinet profilactic pentru medicina dentara. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba daca materialul prezentat poate fi postat pe site-ul primariei si daca 
poate fi dat la presa locala pentru informarea cetatenilor municipiului Alexandria. 

Dl doctor Andrei Ionel spune ca este de acord. 
Tot dl primar Victor Dragusin intreaba ce inseamna un spatiu pentru aceasta activitate. 
 Dl doctor Andrei Ionel spune ca este necesar un spatiu de aproximativ 20 mp unde copii sa invete sa 

foloseasca periuta de dinti , ata de dinti etc. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca d-na Dumitrescu Cornelia are ca tema sa identifice un astfel de 

spatiu. Tot dansul spune ca se gandeste sa-l propuna pe dl doctor la conferirea titlului de cetaten de onoare al 
municipiului Alexandria, deoarece desfasoara o activitate voluntara, activitate care in tara noastra sufera. Au 
inceput sa se implice in actiuni voluntare tinerii, pompierii, jandarmii. 

Municipiul are datoria morala sa se ocupe de sanatatea cetatenilor municipiului. 
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru 

participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 
 
                      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.3480 din 03.02.2014 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 
30.01.2014 

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

Alexandria,  am  procedat  azi, 03.02.2014, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.01.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


