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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 17 martie 2014, orele 14,00, in sedinta extraordinara 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 18 (optsprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
un loc fiind declarat vacant.  
 D-na. presedinte de sedinta Mioara Andreea Brosteanu 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. 
 In continuare d-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal ale 
sedintei din 27 februarie 2014. 
 Dl consilier Titirisca Florin doreste sa fac o remarca cu privire la prevederile Legii nr. 
215/2001 si doreste ca incepand cu sedinta viitoare conform art. 42, lit (4), presedintele de sedinta 
impreuna cu secretarul unitatii administrativ teritoriale isi asuma prin semnatura veridictiatea celor 
consemnate si la art. 5, se spune ca la inceputul fiecarei sedinte secretarul supune la vot procesul 
verbal, nu presedintele de sedinta. 
 De asemenea da citire art. 39 alin (3) din aceeasi lege unde se prevede ca: “Convocarea 
consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel 
puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată 
cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de 
zi” si roaga ca acest articol sa fie respectat si materialele sa le primeasca cu 5 sau respectiv 3 zile 
inainte, deoarece nu poate veni la ora 13 si sa-i fie cerut sa avizeze proiectele de hotarari pana la ora 
14 asa cum se face la PSD adica doar sa ridice mana in orice conditii.  

Doamna presedinte de sedinta ii cere d-lui consilier Titirisca Florin sa revina la subiect. 
Dl consilier Titirisca Florin spune ca asteapta raspunsul d-lui secretar Iulian Purcaru cu privire 

la intrebarile adresate mai inainte. 
Dl secretar Iulian Purcaru spune ca la ceea ce a dat citire dl consilier  este corect. 
 Tot dansul spune ca a prezentat in consiliul local procesul verbal al sedintei anterioare, dar 

daca d-na / dl presedinte de sedinta conduce lucrarile sedintei este normal sa supuna la vot si procesul 
verbal al sedintei anterioare.  

Referitor la convocarea sedintelor, dansul, spune ca sunt intrunite prevederile legale pentru 
convocarea sedintei. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este singurul consilier local care primeste mapa separata 
cu lucrarile sedintelor care a fost un bonus din partea administratiei publice locale. 

Tot dansul dispune aparatului de specialitate ca din acest moment sa nu i se mai puna la 
dispozitie niciun material suplimentar.  

Dl consilier sa vina la sedintele pe comisii sa studieze materialele chiar daca dureaza 6 sau 10 
ore.  

Din momentul in care sunt convocate sedintele pe comisii aparatul de specialitate este la 
dispozitia dansului oricand. 
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Nemaifiind si alte discutii d-na presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal al sedintei 
din data de 27 februarie 2014 si se aproba cu 16 voturi “pentru” si doua voturi “impotriva” (d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin).    
 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Mioara Andreea Brosteanu , da cuvantul d-lui. 
primar Victor Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 481 din 12 martie 2014 si prin adresa nr. 7124 din 
aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 66/31.03.2011 privind 
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii  si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat al Municipiului 
Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investitii „Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investitii „Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala 
de Investitii S.A. a terenului in suprafata de 3300 m.p., apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, situat in strada 1907, nr. 60bis, pe durata construirii obiectivului „Sala de 
sport”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la  Constituirea comisiei municipale pentru organizarea 
licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unui loc de veci 
situat in Cimitirul „Sf. Alexandru” in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004;  
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special pentru reprezentantul 
Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a aproba 
primirea a doi noi membri in Asociatie, comune din judetul Teleorman, precum si pentru aprobarea 
stabilirii contributiei la patrimoniul Asociatiei si a cotizatiei acestora; 
 - Petitii si interpelari. 
 Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 
hotarare: 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre Compania 
Nationala de Investitii S.A. a terenului in suprafata de 3300 m.p., apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1907, nr. 60bis, pe durata construirii 
obiectivului „Sala de sport”; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de 

interes local al municipiului Alexandria, a unui teren in suprafata de 3300 m.p. situat in 
municipiul Alexandria, strada 1907, nr. 60 bis; 
 - Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui teren in suprafata de 2400 m.p. situat in 
municipiul Alexandria, strada Viitorului, nr. 78. 
 Tot dansul spune ca are pregatita o sedinta de consiliu local de indata care va avea loc 
imediat dupa ce se va termina aceasta sedinta. 
  Atunci se vor inmana toate documentele necesare, in cadrul sedintei de indata se va 
continua ceea ce se incepe in cadrul acestei sedinte si anume darea in folosinta gratuita a unor 
suprafete de teren pe durata executarii unor sali de sport la Colegiul National Ghica si la scoala 
generala nr. 7. Aceste proiecte au fost depuse din anul 2008.  
 In aceasta primavara spera sa se demareze lucarile pentru constructia celor doua sali de 
sport. 
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La scoala nr. 4 este o problema din cauza unui teren care este retrocedat dar pana la 
toamna spera sa se rezolve si acel litigiu si sa se reuseasca cu bani de la compania nationala de 
investitii sa se construiasca aceste sali de sport. 

 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 16 voturi 
“pentru” si doua “abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin). 

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 si completarea HCL nr. 66/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii 
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii  si atribuirea contractului de delegare a gestiunii 
pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat 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 16 voturi “pentru” si doua 
“abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru si 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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Amenajare infrastructura 
Parc Padurea Vedea”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca este necesar avizul de la directia silvica si de 
asemenea intreaba daca a mai fost emisa o alta hotarare de consiliu local cu acelasi continut in 
legislaturile trecute. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de doua proiecte de hotarare unul pentru 
amenajare infrastructura iar celalalt pentru amenajare peisagistica, in spatele acestor proiecte sunt 
niste documentatii intocmite de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, institutie de stat in 
subordinea ministerului padurilor.  

Aceasta documentatie nu are nevoie de  a aviz de la directia silvica deoarece ei au intocmit-o. 
Tot dansul spune ca au mai fost doua proiecte de hotarare cu privire la padurea vedea printer care si 
Andedumul care a fost facut tot de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice. 

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

   x 
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Amenajare peisagistica 
Parc Padurea Vedea”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin spun ca doreste sa se consemneze in procesul verbal al sedintei 
ceea ce a spus la proiectul de hotarare anterior cu privire la avizul directiei silvice si daca a mai fost 
adoptata o hotarare cu aceeasi titulatura, care dupa parerea dansului ar fi trebuit anulata. 

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

x 
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    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 
vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 D-na presedinte de sedinta spune ca hotararea priveste desemnarea de persoane, se va  proceda 
la vot secret.   

Roaga colegii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a voturilor 
compusa din trei membri. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta propune ca din comisia de numarare a voturilor sa faca 
parte d-nii consilieri Neacsu ionut, Doncea Bogdan si Ghicica Maria. 

Nemaifiind si alte propuneri dl consilier Titirisca Florin supune la vot comisia de numarare a 
voturilor si se aproba cu 16 voturi pentru si doua „abtineri”, ( d-nii consilieri Titirisca Florin si 
Neacsu Alexandru).   
 Daca mai sunt si alte propuneri, in afara celor prezentate in proiectul de hotarare, pentru 
desemnarea membrilor comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind vanzarea 
bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria. 
 Se va lua o scurta pauza pe loc, timp in care se vor redacta si distribui buletinele de vot, dupa 
care se va trece la exercitarea votului secret, iar comisia de numarare a voturilor va stabili rezultatul 
votului. 
 Roga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte rezultatul votului secret. 
Dl consilier Neacsu Ionut presedintele comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul votului 
secret. 
 Dintrun numar total de 18 voturi 18 au fost valabil exprimate dupa cum urmeaza: 
 -d-na Dumitrescu Cornelia-presedinte, a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -dl. Mihail Mitroi-membru a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -d-na Maria Cocovean-membru a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -d-na Mirela Bolintineanu-membru a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -dl Nicolea Jantea-membru a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -d-na Mirela Bene-secretar a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -d-na Rodica Baicu-membru supleant a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -d-na Adriana Tiu-membru supleant a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -d-na Raluca Tanase-membru supleant a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -dl Darvinel Onisoara-membru supleant a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”; 
 -d-na Daniela Barbalata-secretar supleant a obtinut 16 voturi „ da” si doua voturi „nu”. 

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

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
acordarea unui mandat special pentru reprezentantul Consiliului local al municipiului Alexandria in 
A.G.A. la A.D.I. “Teleormanul”, pentru a aproba primirea a doi noi membri in Asociatie, comune din 
judetul Teleorman, precum si pentru aprobarea stabilirii contributiei la patrimoniul Asociatiei si a 
cotizatiei acestora, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 
prezentata, il supune la vot cu rezultatul votului secret si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua 
„impotriva”, ( d-nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).   

 
 

x 
x  x 

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

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economice la trecerea din domeniul public in 
domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren in suprafata de 3300 m.p. 
situat in municipiul Alexandria, strada 1907, nr. 60 bis, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri”, ( d-nii consilieri Titirisca 
Florin si Neacsu Alexandru).   

 
x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la  
trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui 
teren in suprafata de 2400 m.p. situat in municipiul Alexandria, strada Viitorului, nr. 78, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si doua „abtineri”, ( d-
nii consilieri Titirisca Florin si Neacsu Alexandru).                                                            

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,           
                            Mioara Andreea-Brosteanu                                               Jr. Iulian Purcaru  
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr.7715 din 18.03.2014 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 17.03.2014 

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

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 18.03.2014, la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta extraordinara a Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din  17.03.2014,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

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


