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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 
 

 
 Incheiat astazi, 30 mai 2013, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 18 (optisprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
dl consilier Tanase Florentiu fiind absent nemotivat .  
 Dl. presedinte de sedinta Voicila Florea arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 29 
aprilie 2013, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 
nefiind, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Tot dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 28 
mai 2013, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Voicila Florea , da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 824 din 22 mai 2013 si prin adresa nr. 11508 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 39  din 18 iulie 2012 privind stabilirea 
zonelor unitare de incalzire cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 128/29.04.2013 privind stabilirea si 
reactualizarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile componente ale sistemelor publice de 
alimentare cu apa si energie termica apartinand domeniului public al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. TERMA SERV SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului  de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR SRL 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. TRANSLOC PREST SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului  de audit, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR 
CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. ALEXSAL PREST SA Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului 
contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. APA SERV SA; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei pentru obiectivul „Infrastructura si utilitati in 
incinta fostei Unitati Militare din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea fondului de risc aferent creditului contractat de S.C. APA 
SERV S.A. cu garantie Consiliul local Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea folosirii stalpilor de iluminat public pentru montare fibra 
optica telefonie mobila si a tarifului pentru folosirea acestora; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, zona Statia 1 Mai; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 238/21.12.2009 privind 
inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situate in Piata Peco; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in zona blocurilor 200 si blocului A5 in 
vederea parcarii de autoturisme; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 9/28.01.2011 privind constituirea Comisiei 
municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public 
sau privat al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a 
unor terenuri din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Uniunea Artistilor Plastici - Sucursala 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Dunarii, nr.68; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 107G, in CV 12; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 107F, in CV 12; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea din proprietatea publica a statului, prin Ministerul 
Tineretului si Sportului, in proprietatea publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria, a unor imobile situate in incinta Stadionului municipal Alexandria din Str. Al. Ghica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea din proprietatea publica a statului, prin Ministerul 
Tineretului si Sportului, in proprietatea publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria, a unui  imobil- Sala Polivalenta, situat in Str. Al. Ghica nr. 86-88; 
 -Proiect de hotarare cu privire la completarea Anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe 
apartinand domeniului privat al municipiului Alexandria, aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A.; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea de ajutoare pentru energia termica pentru perioada 
noiembrie 2013- martie 2014 in conformitate cu OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in 
perioada sezonului rece; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia pentru Comunitatea 
Rromilor pentru Europa; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia „TACEREA” 
Teleorman pentru organizarea in comun a unor activitati cultural-sportive si sociale; 
 -Petitii si interpelari. 

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

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 39  din 18 iulie 2012 
privind stabilirea zonelor unitare de incalzire cu energie termica (SACET) in municipiul 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. PIETE SI TARGURI 
ALEXANDRIA SRL; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. TRANSLOC PREST 
SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului  de audit, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. ADMINISTRATIA 
STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. ALEXSAL PREST SA 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. APA SERV SA; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei pentru obiectivul „Infrastructura 
si utilitati in incinta fostei Unitati Militare din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea fondului de risc aferent creditului contractat 
de S.C. APA SERV S.A. cu garantie Consiliul local Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea folosirii stalpilor de iluminat public pentru 
montare fibra optica telefonie mobila si a tarifului pentru folosirea acestora; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, zona Statia 
1 Mai; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 238/21.12.2009 
privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii comerciale, apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, situate in Piata Peco; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in zona 
blocurilor 200 si blocului A5 in vederea parcarii de autoturisme; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 9/28.01.2011 privind constituirea 
Comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor 
apartinand domeniului public sau privat al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea de ajutoare pentru energia termica pentru 
perioada noiembrie 2013- martie 2014 in conformitate cu OUG nr. 70/2011 privind masurile de 
protectie sociala in perioada sezonului rece; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia pentru 
Comunitatea Rromilor pentru Europa; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia 
„TACEREA” Teleorman pentru organizarea in comun a unor activitati cultural-sportive si 
sociale; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonelor unitare de incalzire cu energie termica 

(SACET) in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-
contabile si a  raportului  de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2012 la 
S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului de audit, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la S.C. TRANSLOC PREST 
SRL Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-
contabile si a  raportului  de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2012 la 
S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune,  a raportului de 
auditorului independent, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si 
pierdere pe anul 2012 la S.C. ALEXSAL PREST SA Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei pentru obiectivul „Infrastructura 
si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele - incinta fostei U. M. in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea fondului de risc  in suma de 220.047 lei, 
platibila in 4 transe trimestriale in suma de 55.011,75 lei, aferent creditului contractat de S.C. 
APA SERV S.A. Alexandria cu garantia Municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, zona Statia 
auto 1 Mai; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 283/21.12.2009 
privind inchirierea prin licitatie publica a spatiilor comerciale, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situate in Piata Peco; 
 -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  aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei 
cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013- martie 2014, din bugetul local, in 
conformitate cu OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului 
rece; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia 
„Comunitatea Rromilor pentru Europa” in vederea derularii in comun a proiectelor „SOS – 
Sanatatea in comunitatile de rromi” si „Ai carte-ai parte, o sansa pentru viitor”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia 
„TACEREA” Teleorman -Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 88/12.04.2011 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare  al  Complexului de odihna si recreere Strand 
Vedea; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice 
la obiectivul de investitii „Reamenajare si modernizare fatada Piata Centrala in municipiul 
Alexandria”; 

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

Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 128/29.04.2013 privind stabilirea si 
reactualizarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile componente ale sistemelor publice 
de alimentare cu apa si energie termica apartinand domeniului 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 raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si 
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pierdere pe anul 2012 la S.C. TERMA SERV SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba de ce Primaria municipiului Alexandria s-a inscris la 
masa credala la SC TERMA SERV SRL si ce reprezinta suma de banii pentru care institutia s-a 
inscris. 

Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca aceasta suma de bani reprezinta redevanta 
datorata pentru bunurile municipiului Alexandria care au fost concesionate catre SC TERMA SERV 
SRL. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca primaria o sa ramana cu o paguba. 
Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca nu se poate anticipa asa ceva deoarece 

lichidatorul judiciar o sa dirijeze cu prioritate sumele recuperate de la societate catre bugetul de stat si 
bugetul local. 

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 
Neacsu Alexandru , Titirisca Florin).   

 
 

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 raportului de gestiune, a raportului  de audit, a bilantului contabil si a contului de profit si 
pierdere pe anul 2012 la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR 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 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 
terenuri din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi.  
  

x 
x  x 

 
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 darea 
in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, catre Uniunea Artistilor Plastici - Sucursala Alexandria, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
x 

x  x 
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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  concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Dunarii, nr.68 dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte 
de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 
x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 107G, in CV 12, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii 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 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu Alexandru , Titirisca Florin). 
 

   
                                                                                 x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 107F, in CV 12, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca nu a vazut nicio solicitare de cumparare a acestui teren. 
Dl presedinte de sedinta spune ca nu este obligatorie existenta unei cereri ca un teren sa fie  

scos la vanzare. 
Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca terenul a fost verificat pentru ca in acest moment sa 

nu se lucreze acolo. 
D-na Dumitrescu Cornelia spune ca in acest moment se lucreaza acolo dar nu pe terenul care 

face obiectul acestui proiect de hotarare. 
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 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru , Titirisca Florin).   

 
 

                                                                       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 
preluarea din proprietatea publica a statului, prin Ministerul Tineretului si Sportului, in proprietatea 
publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, a 
unor imobile situate in incinta Stadionului municipal Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

In extrasul de carte funciara se face referire la un contract de inchiriere si intreaba daca este 
vreo problema daca se preiau aceste bunuri. 

Dl administrator public Tabacitu Stefan supne ca nu este nicio problema si ca aceste bunuri se 
preiau cu sarcini.  
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 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 preluarea din proprietatea publica a statului, prin Ministerul Tineretului si 
Sportului, in proprietatea publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria, a unui  imobil- Sala Polivalenta, situat in Str. Al. Ghica nr. 86-88, 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 
completarea Anexei la HCL nr. 69/10.08.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca in incheierea primita de la Oficiul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara, in termen de 15 zile cartea funciara va fi reexaminata si din aceasta cauza 
propune amanarea acestui proiect de hotarare. 

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca in acest proiect de hotarare este vorba de completarea 
anexei cu acest bun, daca de la oficiul de cadastru nu va iesi cartea funciara pentru acest bun aceasta 
completare nu se va aplica. 

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 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru , Titirisca Florin).   

 
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 
scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al 
municipiului Alexandria, aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.   

Dl consilier Titirisca Florin intreaba cine incaseaza banii in urma casarii si valorificarii acestor 
mijloace fixe. 

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca sumele se fac venituri la bugetul local al municipiului 
Alexandria. 

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

 
                                                                                                                                                                                              

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 zonelor unitare de incalzire cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Neacsu ionut spune ca in sedinta trecuta s-a hotarat scoaterea din zona unitara a 
blocurilor din zona 100 si 200, datrorita faptului ca s-au primit mai multe cereri de bransare la reteaua 
de gaze din blocurile ANL CO1 si CO2 si ANL, bl E- Zona Modern propune scoaterea din zona 
unitara a acestor blocuri. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui Neacsu 
Ionut si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot cu amendamentul d-lui 
consilier Neacsu Ionut 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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a  raportului  de 
activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2012 la S.C. PIETE SI TARGURI 
ALEXANDRIA SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca se puteau reduce anumite categori de cheltuieli deoarece 
situatia economica a societatii este grava. Tot dansul propune ca managerii societatilor subordonate 
consiliului local care duc societatile pe minus sa-si dea demisia. 

 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 „abtineri”(d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru , Titirisca Florin). 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in consiliu local s-a aprobat o hotarare prin care au fost 
majorate tarifele in piata, sumele care sunt trecute ca si pierderi, reprezinta datoria societatii la gunoi 
si apa. 
 

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 raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului contabil si a contului de profit si 
pierdere pe anul 2012 la S.C. TRANSLOC PREST 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 „abtineri”(d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru , Titirisca Florin).  

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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a  raportului  de 
activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2012 la S.C. ADMINISTRATIA 
STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL, 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 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 
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aprobarea raportului de gestiune,  a raportului de auditorului independent, a raportului cenzorilor, a 
bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 la 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 abtineri (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
x 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea documentatiei pentru obiectivul „Infrastructura si utilitati pe Soseaua 
Turnu Magurele - incinta fostei U. M. in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-a uitat pe investitiile care urmeaza a fi facute si se ridca 
la 3 milioane de euro si intreaba daca suma este corecta. 

Dl primar spune ca suma este corecta iar investitiile care urmeaza a fi facute reprezinta  
reteaua stradala, alimentare cu apa, canalizare. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca trebuia sa fie prezentata si documentatia nu numai 
sumele. 

Dl primar Victor Dragusin , o roaga pe d-na Gogoi Maria, directorul directiei Tehnic Investitii 
sa-i puna la dispozitie documentatia care a fost prezentata la sedintele pe comisii. 

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 
 
 

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 fondului de risc  in suma de 220.047 lei, platibila in 4 transe trimestriale in suma de 
55.011,75 lei, aferent creditului contractat de S.C. APA SERV S.A. Alexandria cu garantia 
Municipiului 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 abtineri (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 

 
x 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, zona Statia auto 1 Mai, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
 

x 
x  x 
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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 
modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 283/21.12.2009 privind inchirierea prin licitatie publica a 
unor spatii comerciale, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situate in Piata Peco, dupa care se trece la intrebari propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi.  

x 
x  x 

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 consilier Titirisca Florin intreaba daca aceasta comisie lucreaza cu toti membrii sai sau 
exista un cvorum. 

D-na Dumitrescu Cornelia spune ca aceasta comisie lucreaza cu totalitatea membrilor sai, 
daca un membru lipseste este inlocuit de un membru supleant. 

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 

 
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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 
2013- martie 2014, din bugetul local, in conformitate cu OUG nr. 70/2011 privind masurile de 
protectie sociala in perioada sezonului rece, 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 asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia „Comunitatea Rromilor pentru 
Europa” in vederea derularii in comun a proiectelor „SOS – Sanatatea in comunitatile de rromi” si 
„Ai carte-ai parte, o sansa pentru viitor”, 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 
asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia „TACEREA” Teleorman 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. 
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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 modificarea si completarea HCL nr. 88/12.04.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare si functionare  al  Complexului de odihna si recreere Strand Vedea, 
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 actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reamenajare si 
modernizare fatada Piata Centrala in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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

- Tabelul nominal nr. 7044 din 23.05.2013 a AASPS cu persoanele cu handicap grav si 
accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport 
gratuit urban, pe luna iunie 2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr. 7043 din 23.05. 2013 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 iunie 
2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 7041 din 23.05.2013 cu persoanele –Luptatori pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna iunie 2013, conform HCL 
nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 7042 din 23.05.2013 al AASPS Alexandria cu personalele persecutate 

din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate 
in strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iunie 
2013, conform HCL nr. 54/22.08.2012. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Referatul AASPS nr. 7191/29.05.2013 cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in 

adapost, cazare, masa, asistenta medicala pentru doua familii: 
-Mutcu Sergiu-Iosif-Costel, concubina sa Ghita Mirela fiiul lor Mutcu Ianis; 
-D-na Delcea (Peta) Mihaela si cei doi fii ai sai Belceanu Andrei, Peta Valentin Adrian, Stan 

Maria si Floaca Georgeta. 
Consiliul local al municipiului Alexandria a aprobat prelungirea serviciilor sociale pentru cele 

doua familii pana la emiterea unei noi hotarari de consiliu local. 
--cererea nr. 11858/ 27.05.2013 a d-lui Petrescu Ion solicita avizul pentru organizarea 

evenimentului „Sarbatoare Romaneasca in perioada 07.06.-09.06.2013 pe platoul din fata Casei de 
Cultura a Sindicatelor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru municipiul Alexandria nu inseamna niciun element 
de pret, organizatorii vin si cu comerciantii de bauturi. 



12 
 

Consiliul local a aprobat cu unanimiatte de voturi desfasurarea acestui eveniment. 
-cererea nr. 11770/27.05.2013, a d-lui Lupu Cristian Romeo, reprezentantul fundatiei „Scrima 

pentru toti” solicta incheierea unui parteneriat intre municipiul Alexandria si fundatia sus mentionata 
in vederea desfasurarii activitatii sportive in specializarea  scrima destinata copiilor institutionalizati 
din municipiul Alexandria. 

Dl presedinte Voicila Florea spune ca se va analiza oportunitatea initierii unui proiect de 
hotarare privind asocierea municipiului Alexandria cu fundatia respectiva. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                            Popescu Dumitru Dan                                                        Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.12328  din 03.06.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 30.05.2013 

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

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 03.06.2013, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  

30.05.2013,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


