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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 30 octombrie 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 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, dl 
consilier Tanase Florentiu fiind absent.  
 D-na. presedinte de sedinta Curea Georgeta Gina arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. 
(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot d-na. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca fiecare consilier a primit un model de chestionar , este o 
cercetare sociologica iar acest chestionar poate suferi modificari. De aceea roaga pe d-nii consilieri sa 
faca modificari. 
 Dl consilier Titirisca Florin spune ca oamenii care il completeaza nu ar trebui sa-si dea numele. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nici cetatenii nu i-si vor da numele. 
Dl consilier Titirisca Florin intreaba ce si-a propus acest chestionar, care este mesajul pe care 

doreste sa-l transmita, deoarece apare in acest chestionar intrebari despre regionalizare si despre Rosia 
Montana. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca regionalizarea si descentralizarea este un subiect foarte 
important pentru romani si doreste sa se vada daca aceste subiecte au fost intelese de catre cetateni. 
Avem obligatia sa explicam cat se poate de bine acest fenomen de regionalizare. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acest chestionar este in regula, daca se renunta la 
intrebarea despre Rosia Montana deoarece e posibil ca aceasta tema sa fie de fapt tema principala a 
acestui chestionar. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este propunerea dansului si nu are nicio legatura cu Rosia 
Montana. 

D-na. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 12 
septembrie  2013, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 
nefiind, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

De asemenea intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 08 octombrie  2013, 
care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Georgeta Gina, da cuvantul d-lui. primar 
Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1788 din 24 octomrie 2013 si prin adresa nr. 24284 din 
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investitii „Retele tehnico-edilitare locuinte colective in regim de inchiriere zona Pepiniera 
II – PECO”; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. 1 Decembrie in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. 1907  in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. Fratii Golesti in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. Tudor Vladimirescu, pe tronsonul cuprins intre 
Strada Alexandru Ghica- strada Negru Voda, in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, 
racorduri si utilitati, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii „Sala de sport” situat in incinta 
Scolii „Alexandru Colfescu” municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 292, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, 
racorduri si utilitati, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii „Sala de sport” situat in incinta 
Colegiului National „Alexandru Dimitrie Ghica” municipiul Alexandria, Strada Viitorului nr. 78, 
judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, 
racorduri si utilitati, intretinere si exploatare a obiectivului de investitii „Sala de sport” situat in incinta 
Scolii nr. 7, municipiul Alexandria, Strada 1907 nr. 60 bis, judetul Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a 
Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Semnal de intrare in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbarii amplasamentului pentru echipamente si 
dotari loc de joaca din cartierul PECO, zona blocului de garsoniere 100G, strada Dunarii, nr. 364; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria 
la 30 septembrie 2013; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 
personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 
personal ale Politiei Locale Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la colaborarea in vederea incasarii taxei de trafic greu prin 
serviciul Westaco Express in reteaua de benzinarii OMV; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile 
de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I, an scolar 2013-
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu Administratia 
Nationala Apele Romane- Administratia bazinala de apa Arges-Vedea Pitesti, in vederea dezvoltarii de 
activitati comune pentru accesarea de fonduri nerambursabile si implementarea Proiectului „Construire 
zone ecourbanistice in Euroregiunea Dunarea de jos – modele de dezvoltare urbana durabila” prin 
Programul de colaborare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea infiintarii unei autogari amplasata in municipiul 
Alexandria, Str. C-tin Brancoveanu, nr. 77; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului 
sarbatorilor de iarna pe raza municipiului Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 57/02.10.2008 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 
municipiului Alexandria;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 
primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei 
sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei 
de prioritati; 
 -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 10); 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona Bl. H1-
pozitia 1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Bl. 591, in vederea 
construirii de garaje auto; 
 -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 modificarea 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 darea in administrare catre Servicilul Public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria a obiectivului „Imbunatatirea calitatii mediului prin 
reabilitare Parc Catedrala in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Scoala 
gimnaziala „Stefan cel Mare” a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare catre Serviciul public de 
interes local Administratia Activitatilor Sociale Protectie Sociala Alexandria a unor bunuri mobile si 
imobile, apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de 
Investitii-C.N.I.-S.A. a terenului in suprafata de 3300 mp, apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, situat in strada Viitorului nr. 78, pe durata construirii obiectivului „Sala de 
Sport”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de 
Investitii-C.N.I.-S.A. a terenului in suprafata de 3300 mp, apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii nr. 292, pe durata construirii obiectivului „Sala de 
Sport”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de 
Investitii-C.N.I.-S.A. a terenului in suprafata de 3300 mp, apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, situat in strada 1907 nr. 60 bis, pe durata construirii obiectivului „Sala de 
Sport”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre 
unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria a centralelor termice aflate in incinta 
acestora; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Camera de 
Conturi a Judetului Teleorman a unui bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
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. Al. Ghica, nr. 213D, lot 1, 
in  CV 18; 
 -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. Al. Ghica, nr. 213D, lot 2, 
in  CV 18; 
 -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, zona bloc BM 2F, 
lot 1, in  CV 91; 
 -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, zona bloc BM 2F, 
lot 2, in  CV 91; 
 -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. Dunarii, parter, bloc 1613; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea sediului Politiei Locale Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 54/22.08.2012 privind 
acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului comunitar de utilitate publica, de administrare a domeniului public si privat al municipiului 
Alexandria catre S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L., aprobat 
prin HCL nr. 66/31.03.2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului  de executie a 
lucrarilor de reabilitare si reparare  strazi in anul 2013 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, 
depozitare, eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate 
pe teritoriul municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  
Alexandria in  Consiliile   de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din 
municipiul  Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 
municipiului Alexandria in AGA la S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la co-finantarea Proiectului Regional de Dezvoltare  a 
Infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Teleorman, in perioada 2014-2020, POS Mediu, etapa a 
II-a Axa Prioritara I “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in 
judetul Teleorman”; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 153/30.05.2013 privind aprobarea de 
ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013 - martie 
2014, din bugetul local, in conformitate cu O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in 
perioada sezonului rece; 

-Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni;  
 -Petitii si interpelari. 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Semnal de intrare in municipiul Alexandria”; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei 
sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea 
listei de prioritati; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Camera 
de Conturi a Judetului Teleorman a unui bun apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea sediului Politiei Locale Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 54/22.08.2012 privind 
acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 175/27.06.2013; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul „Semnal de intrare in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul „Parcaje tip copertina in zona blocurilor 300, 400”;  
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul local 
al municipiului Alexandria si Ministerul Educatiei Nationale in vederea atingerii obiectivelor 
proiectului „Prevenirea coruptiei in educatie prin informare, formare si responsabilizare”, finantat 
din fonduri europene, prin Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative” - cod 
SMIS 30342; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 141 din 31 octombrie 2007 cu privire 
la infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul  
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 188/25.07.2013 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere 
Strand Vedea. 
 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta supune la 
vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 
 Inainte de a se intra in ordinea de zi dl consilier Titirisca Florin doreste sa o felicite pe 
domnisoara Beatrice Serban care a obtinul locul I la Campionatul Mondial de Culturism si propune sa 
fie premiata cu suma de 2000 euro iar antrenorul sau sa fie de asemnea premiat cu suma de 1000 euro. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu aceasta propunere si suma de bani va fi 
acordata in luna decembrie la festivitatea de premiere a sportivilor.  

 Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de 
investitii „Retele tehnico-edilitare locuinte colective in regim de inchiriere zona Pepiniera II – PECO”, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 
doua „abtineri” d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 

                                                                         x 
    x                 x 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si 
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intrari in curti Str. 1 Decembrie in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

 Dl consilier Titirisca Florin spune ca doreste sa faca o precizare la acest proiect care este 
valabil si la urmatoarele 3 proiecte. A discutat in cadrul sedintelor pe comisii si a constatat ca nu exista 
corelare intre suprafata si pret, la acest proiect sunt 1576 metrii liniari cu 1,5 m vorbim de trotuar iar 
mai departe nu exista o corelare intre pret si suprafata. Toate aceste investitii sunt identice deoarece 
sunt trotuare. Dar sunt diferente mari de pret intre ele. Deoarece la comisii nu a primit raspunsul 
asteptat iar sumele pentru aceste investitii sunt destul de mari grupul PDL nu o sa voteze acest proiect 
de hotarare. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba colegii din aparatul de specialitate daca au fost solicitari 
privind documentatia la aceste proiecte. 

D-na director Mariana Gogoi spune ca nu a fost nicio solicitare in acest sens. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca la aceste proiecte de hotarare este anexata doar o sinteza 

deoarece exista studii de fezabilitate si intradevar sunt diferente de pret deoarece nu toate trotuarele au 
aceeasi infrastructura unele sunt de pamant, altele sunt cu piatra cubica iar altele au fost candva 
asfaltate. 

Tot dansul spune ca niciodata de cand este dansul primar nu s-a depasit valoarea indicatorilor 
tehnico-economici, procedura de licitatie selecteaza, avem licitatii unde s-a castigat cu 60% din 
valoarea indicatorilor tehnico-economici. 

Nemaifiind si alte discutii, dna presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin, Neacsu Alexandru, Stelica Talpiga, Abalaru Ion si Iotu Lucian).       

 
 

             
   x 

    x                 x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. 1907  in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii 
consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Stelica Talpiga, Abalaru Ion si Iotu Lucian).       
                                                                      x 

x  x 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si 
intrari in curti Str. Fratii Golesti in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, 
Neacsu Alexandru, Stelica Talpiga, Abalaru Ion si Iotu Lucian).       

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 
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„Reabilitare trotuare si intrari in curti Str. Tudor Vladimirescu, pe tronsonul cuprins intre Strada 
Alexandru Ghica- strada Negru Voda, in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Stelica Talpiga, Abalaru Ion si Iotu Lucian).       

 
                                                                      x   

x  x 
 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, racorduri si utilitati, intretinere si 
exploatare a obiectivului de investitii „Sala de sport” situat in incinta Scolii „Alexandru Colfescu” 
municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 292, judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin intreaba despre ce sume este vorba. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de asigurarea sistematizarii pe verticala in 

termeni tehnici inseamna pregatirea terenului si utilitati, este o conditie impusa de ministerul 
dezvoltarii si anume consiliul local se angajeaza ca in bugetele viitoare sa fie alocate sume in acest 
sens. 

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

 
 

          x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, racorduri si utilitati, 
intretinere si exploatare a obiectivului de investitii „Sala de sport” situat in incinta Colegiului National 
„Alexandru Dimitrie Ghica” municipiul Alexandria, Strada Viitorului nr. 78, judetul Teleorman, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                       x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
asigurarea finantarii lucrarilor de sistematizare pe verticala, racorduri si utilitati, intretinere si 
exploatare a obiectivului de investitii „Sala de sport” situat in incinta Scolii nr. 7, municipiul 
Alexandria, Strada 1907 nr. 60 bis, judetul Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
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hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si 
functionare al Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare , d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Semnal de intrare in 
municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acesta investitie se ridica la aproape 200.000 euro. A vazut 
proiectul si trebuie sa se mai achizitioneze si doua panouri foto-voltaice pentru curent. Tot dansul 
spune ca nu va vota acest proiect deoarece 10 miliarde de lei vechi pentru a se face semnal de intrare in 
municipiu este foarte mult. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca daca nu ne grabim sa le facem, deoarece de 4 ani sunt 
prinse in buget sume pentru aceasta investitie, la anul va fi mai scump. Oricum municipiul Alexandria 
va trebui sa aiba semnale de intrare care sa marcheze teritoriul administrativ teritorial. Aceasta lucrare 
nu este un simplu indicator, este o lucrare de arta. 

La anul va fi prelungita reteaua de iluminat public pana la acest marcaj, exista de asemenea si 
varianta de a instala doua panouri foto voltaice. Momentan se va face un singur semnal si in functie de 
cum aprecieaza cetatenii se vor face sau nu si celelalte. Nu este vorba de 10 miliarde ci de 170 mii lei. 

Nemaifiind si alte discutii, dna presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu  13 voturi „pentru” 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru) si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Talpiga Stelica, Abalaru Ion si Iotu 
Lucian). 

 
x 

x  x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Parcaje tip 
copertina in zona blocurilor 300, 400” dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a fost in zona respectiva, a discutat cu oamenii si nu sunt 
toti de acord. Ar trebui sa nu se creeze nemultumire in randul oamenilor, ar trebui cand se ia astfel de 
decizii prin angajatii primariei sau prin alte mijoace oameni sa fie intrebati prin chestionare. Ar trebui 
ca aceasta decizie sa fie amanata si sa se vorbeasca cu oamenii. Tot dansul spune ca suma este foarte 
mare. 

Dl primar Victor Dargusin spune ca trebuie sa se faca diferenta intre niste indicatori care 
reprezinta valori maxime care nu pot fi depasite si operatiunea efectiva de amplasare. A fost purtat un 
dialog cu cetatenii. In zona peco nu s-au darmat garaje si nu s-au facut copertine se tine cont de pararea 
majoritati. Din punct de vedere al plastici arhitecturale copertina arata mult mai bine iar ca si 
functionalitate in locul a doua garaje intra 3 copertine. 

Nemaifiind si alte discutii, dna presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot si se aproba cu  16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin, Neacsu Alexandru) . 

 
x 

x  x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea schimbarii amplasamentului pentru echipamente si dotari loc de joaca 
din cartierul PECO, zona blocului de garsoniere 100G, strada Dunarii, nr. 364, dupa care se trece la  
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2013, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca  observa in aceasta rectificare „centrala termica in valoare 
de 300 milioane lei vechi intrun apartament de serviciu si intreaba ce persoana atat de importanta 
locuieste acolo incat cetatenii municipiului Alexandria trebuie sa-i plateasca centrala termica. 

Dl primar Victor Dargusin spune ca acolo nu sta nimeni este vorba de locuinta de protocal a 
primariei unde au locuit baschetbalistele si este posibil sa mai locuiasca, apartamentul este de  4 camere 
si are o suprafata foarte mare iar valoarea este de 12.000 lei nu de 300 de milioane lei vechi. 

 Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

                                                                    x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al municipiului Alexandria la 30 septembrie 
2013, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca doreste sa vorbeasca despre banii si se va referi la 
compartimentul de cultura, recreere si religie unde i-a atras atentia o singura suma si anume 10 miliarde 
lei vechi pentru actiuni culturale si de tineret suma este foarte mare. 

Pentru zilele municipiului Alexandria doreste sa i se puna la dispozitie toate platiele care s-au 
facut.  

Dl adminsitrator public Tabacitu Stefan spune ca majoritatea banilor au fost din sponsorizari. 
Dl primar Victor Dargusin intreaba pe d-na director economic Gafecu Haritina ce contine 

capitolul 67.5 cultura, recreere si religie ca si capitol bugetar. 
D-na director economic Gafecu Haritina spune ca acest capitol contine toate actiunile culturale 

care se desfasoara la nivelul municipiului, cuprinde si partea de sport cu asocierile pe care consilul 
local le are cu cluburile sportive, banii care au fost alocati unitatilor de cult, inclusiv actiunile de tineret 
ale Consiliului local al tinerilor. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca s-a referit strict la actiuni culturale si de tineret. 
Dl primar Victor Dargusin spune ca dansul a gresit deoarece a citit de la alta rubrica si anume 

„cultura recreere si tineret”, tot dansul o roaga pe d-na director economic Gafecu Haritina sa puna la 
dispozitie tot ce a cerut dl consilier Titirisca Florin precum si lista sponsorilor care au sponsorizat 
„Zilele municipiului Alexandria” sa o puna la dispozitia presei. 
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Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 
 

x 
x  x 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 
             

   x 
    x                 x 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale Politiei Locale Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca acesta institutie este una dintre institutiile subordonate 
primariei si nu stie daca isi face meseria.  

Tot dansul spune ca nu stie cine ii controleaza si ca in acest moment au un conducator 
interimar, deoarece dl Hainagiu este in concediu medical. De asemenea spune ca crede ca politistii 
local isi duc copii la gradinita cu masina de servici si cara bagaje personale. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin daca crede cele relatate sau 
stie sigur. 

Dl consilier Titirisca Florin spune ca a vazut cu ochii dansului. 
Dl primar Victor Dragusin ii spune d-lui director interimar Calin Dumitru sa se sesizeze la 

declaratiile d-lui consilier Titirisca Florin si sa-i faca acestuia plangere penala. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca a mai fost amenintat de catre dl primar si acum 3 luni cu o 

plangere penala in momentul in care a discutat de Polaris si nu s-a concretizat. De asemenea intreaba 
daca este adevarat ca SC TR ADMINISTRARE IMOBILE colecteaza banii pentru Polaris. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca TR ADMINISTRARE IMOBILE nu colecteaza banii pe 
Polaris. 

D-na presedinte de sedinta il roaga pe dl consilier Titirisca Florin sa revina la subiect.   
Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
 

                                                                      x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la la 
colaborarea in vederea incasarii taxei de trafic greu prin serviciul Westaco Express in reteaua de 
benzinarii OMV, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
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Dl consilier Titirisca Florin spune ca la autovehiculele mai mari de 3,5 t trebuie sa se incaseze 
bani insa din calculele pe care le-a facut reiese ca banii o sa intre in consturile municipiului in 
aproximativ 60 de zile in afara de comisionul de 10 %.  

Este bine sa se incaseaza banii, dar termenul este prea mare. 
D-na presedinte de sedinta spune ca este vorba de factura de comision.  
Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin si Neacsu Alexandru). 

 
x 

x  x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I, an scolar 2013-2014, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Neacsu Alexandru propune marirea cuantumului burselor de performanta si de 
merit cu 50%. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta propunere trebuia facuta in momentul in care s-a 
aprobat rectificarea bugetara.  

Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, supune la vot amendamentul d-lui 
Neacsu Alexandru , si este respins cu 12 voturi „impotriva”, 2 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Ionut 
si Voicila Florea) si 4 voturi „pentru” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Iotu Lucian 
si Talpiga Stelica).     

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca elevii cu performante trebuiesc stimulati, dar acum 
consilierii locali sunt constransi de faptul ca s-a aprobat rectificarea bugetara. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca bursele sunt printre cele mai mari din tara. Cunatumul 
acestora  depaseste cuantumul burselor din marea majoritate a municipiilor resedinta de judet. 

D-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin, Neacsu Alexandru, Iotu 
Lucian si Stelica Talpiga). 

 
 
                                                                      x   

x  x 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu Administratia Nationala Apele Romane- Administratia 
bazinala de apa Arges-Vedea Pitesti, in vederea dezvoltarii de activitati comune pentru accesarea de 
fonduri nerambursabile si implementarea Proiectului „Construire zone ecourbanistice in Euroregiunea 
Dunarea de jos – modele de dezvoltare urbana durabila” prin Programul de colaborare transfrontaliera 
Romania-Bulgaria 2014-2020, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-
na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

 
 

          x 
x  x 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la aprobarea infiintarii unei autogari amplasata in municipiul Alexandria, Str. C-tin 
Brancoveanu, nr. 77, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
16  voturi „pentru” si doua „abtineri”( d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru). 

 
                                                                       x 

x  x 
In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire privire la 
aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului sarbatorilor de iarna pe raza municipiului 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de 
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 

x 
x  x 

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

x 
x  x 

In continuare , d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul 
Alexandria in anul 2014, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat 
al municipiului Alexandria in anul 2014, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 
nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco (pozitia 10), dupa care se trece la intrebari, 
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propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                    x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona Bl. H1-pozitia 1, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul 
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba  cu unanimitate de voturi. 

 
                                                                    x 

x  x 
 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in zona Bl. 591, in vederea construirii de garaje auto, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba  cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri 
din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
modificarea 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 si pentru 
ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la darea in administrare catre Servicilul Public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria a obiectivului „Imbunatatirea calitatii mediului prin reabilitare Parc 
Catedrala in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
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sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi.  

 
x 

x  x 
 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in 
folosinta gratuita pe termen limitat, catre Scoala gimnaziala „Stefan cel Mare” a unui spatiu apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 
in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 

x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare catre Serviciul public de interes local 
Administratia Activitatilor Sociale Protectie Sociala Alexandria a unor bunuri mobile si imobile, 
apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
x 

x  x 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
transmiterea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii-C.N.I.-S.A. a terenului in 
suprafata de 3300 mp, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat 
in strada Viitorului nr. 78, pe durata construirii obiectivului „Sala de Sport”, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
             

   x 
    x                 x 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
transmiterea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii-C.N.I.-S.A. a terenului in 
suprafata de 3300 mp, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat 
in strada Dunarii nr. 292, pe durata construirii obiectivului „Sala de Sport”, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
                                                                      x 

x  x 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
transmiterea in folosinta gratuita, catre Compania Nationala de Investitii-C.N.I.-S.A. a terenului in 
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suprafata de 3300 mp, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat 
in strada 1907 nr. 60 bis, pe durata construirii obiectivului „Sala de Sport”, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre unitatile de invatamant 
preuniversitar din municipiul Alexandria a centralelor termice aflate in incinta acestora, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul 
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
                                                                      x   

x  x 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 213D, lot 1, in  CV 18, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
 

          x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria , situat in Str. Al. Ghica, nr. 213D, lot 2, in  CV 18, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu  unanimitate de voturi. 

                                                                       x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire privire la 
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, zona bloc BM 2F, lot 1, in  CV 91, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, zona bloc BM 2F, lot 2, in  CV 91, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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x 
x  x 

In continuare , d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria , situat in Str. Dunarii, parter, bloc 1613, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 
si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate 
publica, de administrare a domeniului public si privat al municipiului Alexandria catre S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L., aprobat prin HCL nr. 
66/31.03.2011, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte 
de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi.  

 
                                                                                                                                                                                                        

x 
x  x 

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

                                                                    x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare, eliberare a 
vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul 
municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba  
cu unanimitate de voturi. 

                                                                    x 
x  x 

 
In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  Consiliile de 
Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria, dupa care 
se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Deoarece in acest proiect de hotarare este vorba de persoane se va proceda la vot secret. 
 D-na presedinte de sedinta propune ca comisia de numarare a voturilor sa fie compusa din 3 
membrii si supune la vot propunerea ca numărul membrilor comisiei să fie de 3. 
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 Propunerea este aprobata cu unanimitate de voturi. 
 Tot dansa roga consilierii locali să faca propuneri nominale pentru membrii comisiei de 
numarare a voturilor. 
 Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Neacsu Ionut, Stelica Talpiga si Doncea Bogdan. 
 D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Voicila Florea si se aproba 
cu unanimiatte de voturi. 
 Se ia o pauza pe loc timp in care se completeaza bulatinele de vot. 
 Presedintele comisiei de numarare a voturilor, dl consilier Neacsu Ionut prezinta rezultatul 
votului secret. 
 Dintrun numar toatl de 18 voturi, 18 au fost valabil exprimate. 
 
Nr. crt.  

Unitatea de invatamant 
 

Nr. 
reprezent

anti 

 
Numele si prenumele 

Rezultatul votului secret 
1. Gradinita  cu program prelungit nr. 4 1 Ghenu Dorina  

16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

2. Gradinita cu program prelungit nr. 6 1 Tuca Nicolae 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

3. Gradinita cu program prelungit nr. 7 1 Morosanu Constantin 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

4. Gradinita cu program prelungit nr. 8 1 Dragomir Andreea-Felicia 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

5. Gradinita  cu program prelungit “Ion  
Creanga” 

1 Tanase Raluca 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

6. Gradinita   cu program prelungit Nr. 10 1 Chesnoiu Postumia-Roxandra 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

7. Scoala gimnaziala „Mihai Viteazul” 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Iancu Georgeta-Georgiana, 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
 Petcu Alexandru, 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
 Cristescu Dan 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

8. Scoala gimnaziala “Stefan cel Mare” 3 Popa Mugurel-Laurentiu,  
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
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„impotriva”. 
Tote Mioara, 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
 Gurban Ciprian 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

9. Scoala gimnaziala „Alexandru 
Colfescu” 

2 Stanciu Violeta, 
 16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Nistor Mariana 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

10.  Scoala gimnaziala nr. 5 2 Loghin Nicolae,  
18 voturi „pentru” 
Boboc Remus 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

11. Scoala gimnaziala nr. 6 3 Martin Cristian,  
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Cocovean Maria,  
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Tiu Mihaela-Adriana 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

12. Scoala gimnaziala nr. 7 2 Dobre Anisoara,  
18 voturi „pentru”. 
Putineanu Mugurel-Marius 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

13. Colegiul National “Al. D. Ghica” 3 Serbanescu Mihai-Augustin, 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
 Tanase Nicolae, 
 16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Stoica Emanoil 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

14. Liceul teoretic “Al. I. Cuza” 3 Radu Mihaela,  
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16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Virban Costinel-Puiu, 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
 Ciobanu Bogdan 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

15. Liceul teoretic “Constantin Noica” 2 Potbaniceanu Bogdan, 
 16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Matei Ana Maria 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

16. Liceul pedagogic „Mircea Scarlat” 3 Stoica Paula-Simona, 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Eana Cristian, 
 16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Boangher Alina 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

17. Liceul tehnologic „Nicolae Balcescu” 3 Pisica Gheorghe,  
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Militaru Romica-Stefan,  
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
Ceciu Alexandru-Razvan 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

18. Liceul tehnologic nr. 1 3 Tecsor Elena,  
17 voturi „pentru „ si 1 vot 
„impotriva”. 
Comanescu Virgil- Nicolae, 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 
 Jusca Mihai 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

19. Scoala Postliceala Sanitara  2 Moise Jeni-Ionela,  
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
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„impotriva”. 
Paun Silvia 
16 voturi „pentru „ si 2 voturi 
„impotriva”. 

 
 Dl primar Victor Dragusin roaga consiliul local al Municipiului Alexandria sa emita o adresa 
catre toate institutiile de invatamant din municipiu in care sa se prevada obligativitatea unitatilor de 
invatamant de a chema la sedintele Consiliului de administratie si reprezentanti consiliului local ai 
primarului in sens contrar toate deciziile sa fie atacate in instanta. 

Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare cu 
rezultatele votului secret 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, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire  la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in 
AGA la S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Deoarece in acest proiect de hotarare este vorba de persoane se va proceda la vot secret. 
 D-na presedinte de sedinta propune ca comisia de numarare a voturilor sa fie compusa din 3 
membrii si supune la vot propunerea ca numărul membrilor comisiei să fie de 3. 
 Propunerea este aprobata cu unanimitate de voturi. 
 Tot dansa roga consilierii locali să faca propuneri nominale pentru membrii comisiei de 
numarare a voturilor. 
 Dl consilier Voicila Florea propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca parte d-nii 
consilieri Neacsu Ionut, Stelica Talpiga si Doncea Bogdan. 
 D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Voicila Florea si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 
 Se ia o pauza pe loc timp in care se completeaza bulatinele de vot. 
 Presedintele comisiei de numarare a voturilor, dl consilier Neacsu Ionut prezinta rezultatul 
votului secret. 
 Dintrun numar total de 18 voturi, 18 au fost valabil exprimate, dl Stefan Florin obtinand 15 
voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva”. 

Nemaifiind si alte discutii, d-na presedinte de sedinta, supune la vot proiectul de hotarare cu 
rezultatele votului secret si se aproba cu 16 voturi “pentru” si 2 “abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin si Neacsu Alexandru. 
 
  
  

 
                                                                       x 

x  x 
In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire privire la 
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co-finantarea Proiectului Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul 
Teleorman, in perioada 2014-2020, POS Mediu, etapa a II-a Axa Prioritara I “Extinderea si 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 153/30.05.2013 privind aprobarea de ajutoare lunare pentru 
incalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013 - martie 2014, din bugetul local, 
in conformitate cu O.U.G. 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 d-na presedinte de sedinta, 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi. 

x 
x  x 

In continuare , d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul „Semnal de intrare in 
municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na 
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul local al municipiului Alexandria si Ministerul 
Educatiei Nationale in vederea atingerii obiectivelor proiectului „Prevenirea coruptiei in educatie prin 
informare, formare si responsabilizare”, finantat din fonduri europene, prin Programul Operational 
„Dezvoltarea Capacitatii Administrative” - cod SMIS 30342, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

x 
x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
modificarea HCL nr. 141 din 31 octombrie 2007 cu privire la infiintarea comisiei de avizare a cererilor 
de organizare a adunarilor publice din municipiul  Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il 
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                                                                    x 
x  x 

 
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 188/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului 
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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, d-na presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba  cu unanimitate de voturi. 

 
                                                                    x 

x  x 
 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la alegerea 
presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta roaga consilierii locali sa faca propuneri pentru urmatorul presedinte 
de sedinta pe urmatoarele trei luni. 

Dl consilier Voicila Florea propune ca urmatorul presedinte de sedinta sa fie dl consilier Petcu 
Marian Dragos.  

D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Voicila Florea si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 
                                                                      x 

x  x 
 

 
 

              In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Curea Georgeta Gina, prezinta petitiile adresate 
Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 12296/23.10.2013 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 octombrie 2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr.12297din 23.10. 2013 a AASPS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noimbrie 2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013.  
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
- Tabelul nominal nr.12298 din 23.10.2013 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

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

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 12302 din 23.10.2013 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 noiembrie 
2013, conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabel nominal nr. 12299 din 23.10.2013 al AASPS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care 

domicilieaza in in blocurile S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria si frecventeaza 
institutiile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria , care pot beneficia de transport gratuit 
urban pe luna noiembrie 2013 conform HCL nr. 100/29.04.2013. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
- Tabel nominal cu elevii de la Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria, care solicita vizarea 

legitimatiei de calatori pe ruta IAA –Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria, anul scolar 2013-2014; 
D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Referatul AASPS nr. 12266/23.10.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 
Zamfir Marian.  

Dl consilier Voicila Florea propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuanrum de 2000 lei. 
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Voicila Florea si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 
-Referatul AASPS nr. 12120/17.10.2013 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui 

Balgiu Amalia Maria.  
Dl consilier Voicila Florea propune ca ajutorul de urgenta sa fie in cuanrum de 2000 euro. 
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Voicila Florea si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 12268/23.10.2013 al AASPS Alexandria privind solicitarile pentru scolarizare 

gratuita la Universitatea Bioterra Filiala Alexandria, ale d-lui Tecsan Flavius Andrei si d-rei Matei Ana 
Maria. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 12274/23.10.2013 al AASPS Alexandria privind solicitarile pentru scolarizare 

gratuita (master) la Universitatea Valahia din Targoviste-Filiala Alexandria, ale d-lui Peicu Florin 
Ionut. 

D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-adresa nr. 26317 din 24.10.2013 a Municipiului Giurgiu care solicita acordul Municipiului 

Alexandria pentru transmiterea fara plata a bunurilor disponibile aflate in domeniul privat al 
municipiului Alexandria si in administrarea /folosinta gratuita SC TERMA SERV SRL Alexandria 
respectiv CENTRALE TERMICE. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in municipiul Alexandria aceste centrale nu mai 
functioneaza si nici perspectiva unei viitoare functionari in acest tipt de tehnologie nu va mai fi 
vreodata de actualitate. 

In momentul de fata municipalitatea le pazeste. In mandatul trecut au fost luate de la municipiul 
Slobozia asemenea centrale si au fost montate la unitati de invatamant.  

Daca consilierii locali sunt in principiu de acord va propune un proiect de hotarare sa se 
transfere aceste bunuri din patrimoniul municipiului Alexandria in patrimoniu municipiului Giurgiu sau 
in administrarea lor. Marea lor majoritate a acestor bunuri au fost cumparate cu fonduri de la bugetul de 
stat. 

D-na. presedinte de sedinta  supune la vot acordul de principiu privind transferul acestor bunuri 
si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru) . 

 -punctul de vedere al primarului municipiului Alexandria nr. 19055/02.10.2013 cu privire la 
solicitarea SC PEFIN GENERAL SRL de achitare a sumei de 320.000 euro in lei la cursul BNR din 
ziua platii, reprezentand contravaloarea imobilului Bloc G zona Modern. 

D-na presedinte de sedinta il invita sa-si sustina punctul de vedere pe administratorul firmei 
Pefin. 

Reprezentantul firmei spune ca in anul 2008 municipiul Alexandria a organizat o licitatie pentru 
vanzarea blocului G zona „Modern”, firma Pefin a participat la aceasta licitatie pe care a si castigat-o. 
In termenul legal de o luna de zile firma, de buna credinta, a achitat suma de 320.000 de euro iar 
contractul care l-a semnat a fost intocmit in cadrul Primariei municipiului Alexandria, banii au fost 
virati urmand sa se incheie un act in forma autentica, act care nu a fost incheiat. Dupa 5 ani si jumatate 
s-a ajuns la o intelegere cu Primaria municipiului Alexandria si s-a semnat un protocol de predeare-
primire a imobilului in luna iunie 2013, atat de firma cat si de comisia constituita la nivelul primariei.  

Solicita suma care a fost platita acum 5 ani si jumatate adica 320.000 euro la cursul zilei. In 
procesul verbal de licitatie cat si in contractul de vanzare-cumparare suma este in euro platita in lei la 
cursul din data aceea 3,6688. Acesti bani au fost in conturile municipiului, iar municipiul s-a folosit de 
ei. 
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Dl viceprimar Oprea Eduard Laurentiu cere punctul de vedere al d-lui secretar cu privire la 
sepeta respectiva. 

Dl secretar Iulian Purcaru spune ca la mapa se gaseste atat adresa SC PEFIN cat si un punct de 
vederea al compartimentului juridic asupra carora nu se va pronunta.  

Tot dansul spune ca isi va spune punctul de vederea cu privire la legalitatea aceastei spete 
numai cand va fi initiat un proiect de hotarare in acest sens. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl. Parvulescu a achitat o suma de bani la momentul 
respectiv la cursul euro din anul 2008 si acum solicita aceeasi euro in lei la cursul de astazi. 

 Ceea ce se doreste cu acest impobil este sa se predea catre ANL Bucuresti pentru a se construi 
locuinte de serviciu pentru medici, exclusiv pentru medici. 

Tot dansul spune ca in opinia sa au fost niste neregului procedurale la organizarea licitatiei, pe 
aceasta tema a fost un proces si sentinta a fost in favoarea municipiului Alexandria.  

De asemenea spune ca nu doreste sa se creada ca a fost vorba de rea vointa, procesele au durat 
atat de mult pentru ca asa se judeca in Romania. 

D-na presedinte de sedinta spune ca se va initia un proiect de hotarare astfel incat relatiile dintre 
un agent economic si Consiliul local sa fie principiale  

-punctul de vedere al primarului municipiului Alexandria nr. 22496/29.10.2013 cu privire la 
contractul de concesiune nr. 18908/03.12.1999. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca solicitantul a preluat niste cladiri de la Comalex, terenul l-a 
concesionat de la Primaria municipiului Alexandria pe o perioada de 15 ani, contractul expira la anul, 
firma a intrat in insolventa, ANAF-ul l-a executat iar cladirile le-a cumparat o alta persoana, 
concesionarul nu se intelege bine cu cel care a cumparat cladirile. 

Concesionarul a solicitat prelungirea contractului de concesiune. 
 Acest contract de concesiune ar fi trebuit reziliat de mult deoarece nu si-a realizat investitia de 

aceea propune consiliului local ca terenul sa fie scos la licitatie in vederea vanzarii, concesionarii sau 
inchirieri, locatia este fosta carciuma „Cateaua Lesinata”. 

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,           
                           Curea Georgeta Gina                                                          Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.25675 din 01.11.2013 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 30.11.2013 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 01.11.2013, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.10.2013,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


