JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 26 aprilie 2017, 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 21 (douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul
local.
Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.
Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic,
reprezentanti mass-media.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei din 29
martie 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl
consilier Titirisca Florin Nicusor.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1106 din 20 aprilie 2017 si prin adresa nr. 10697 din aceeasi data,
a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a
grupurilor sanitare publice din Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea achizitionarii de servicii juridice, pana la ocuparea
prin concurs a postului de consilier juridic, vacant la Serviciul Public de interes local Administratia
Domeniului Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata
serviciilor acordate la domiciliul acestora;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de ordine si siguranta publica al
Municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice
din Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor
fonduri pentru unitati de cult religios din Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria, aferent semestrului al II-lea, anul scolar 2016-2017;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului local al Municipiului Alexandria
la 31.03.2017;
-Proiect de hotarare cu privire la actualizarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii ,,Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Turnu Magurele,
zona bloc 597;
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-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 Dunarii intersectie cu
strada Prof. Ion Moraru;
-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 Dunarii, zona bloc I13;
-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 Libertatii, zona
magazinul Crinul vechi;
-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 decararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local din municipiul Alexandria a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Viilor nr.15, cu nr. cadastral 3726;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Scoala Gimnaziala
„Stefan cel Mare” Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr.
3A, catre Institutia Prefectului – Judetul Teleorman;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica nr. 2J;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, nr. 78B, in
CV 44;
-Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Ansamblului folcloric ,,Florile Burnasului” al
Municipiului Alexandria si aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare al acestuia;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV
VIITORUL 003 ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite de
Federatia Romana de Fotbal - Tenis CAJ;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV
SCOLAR ALEXANDRIA structura Alexandria, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor
actiuni stabilite de Federatiile Nationale Sportive in domeniu si Ministerul Educatiei Nationale;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „Teleormanul”, de a exercita atributiile de autoritate publica tutelara, in numele si pe
seama Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
-Petitii si interpelari;
Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
htoarare:
- Proiect de hotarare cu privire la actualizarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de
investitii ,,Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Ansamblului folcloric ,,Florile Burnasului” al
Municipiului Alexandria si aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare al acestuia;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara „Teleormanul”, de a exercita atributiile de autoritate publica tutelara, in numele si pe
seama Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte:
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-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2017;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 200/28.12.2016 privind
aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria, pe anul 2017;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu
Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati in cadrul Programului Spatii Verzi,
Componenta – Spatii Verzi Urbane 2017;
-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 23, situata in blocul
F, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu;
-Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Aleea Dimitrie Cantemir,
nr. 8;
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a grupurilor sanitare
publice din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se
aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Municipiului Alexandria, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la la
aprobarea achizitionarii de servicii juridice, pana la ocuparea prin concurs a postului de consilier
juridic, vacant la Serviciul Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa
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care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca au fost efectuate interviuri sau concursuri pentru
postul respectiv si daca in institutia respectiva mai exista posturi de jurist.
D-na director Tote Marioara spune ca nu mai exista alte posturi de jurist.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba care este durata si costul contractului respectiv.
D-na director Tote Marioara spune ca nu a fost incheiat nici un contract, iar serviciile juridice
vor fi solicitate daca va fi nevoie de acestea.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din Municipiul Alexandria,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru unitati de cult
religios din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se
aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul
Alexandria, aferent semestrului al II-lea, anul scolar 2016-2017, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea executiei bugetului local al Municipiului Alexandria la 31.03.2017, 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii
consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi
Gabriel, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu si Modrigala Constanta Claudia).
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x
x

x

In continuare , dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte, rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
Municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Turnu Magurele, zona bloc 597, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt , dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al
Municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii intersectie cu strada Prof. Ion Moraru, dupa care se
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt , dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al
Municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona magazinul Crinul vechi, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare,
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al
Municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc I13, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi
„pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu
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Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu si Modrigala Constanta
Claudia).
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
decararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local din municipiul Alexandria a unor cote
parti de teren aferente unor unitati locative apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate
de voturi.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
situat in strada Viilor nr.15, cu nr. cadastral 3726, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si
pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

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

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea
in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr. 3A, catre Institutia Prefectului – Judetul
Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de
sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate
de voturi.

x
x

x

6

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica nr. 2J, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, nr. 78B, in CV 44, 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri
Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu
Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel si Preda Catalin Ionut).
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la asocierea Municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV VIITORUL 003 ALEXANDRIA, in
vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Fotbal - Tenis
CAJ, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta,
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de
voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
asocierea Municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV SCOLAR ALEXANDRIA structura
Alexandria, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite de Federatiile Nationale
Sportive in domeniu si Ministerul Educatiei Nationale, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2017, 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii
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consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu,
Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel si Preda Catalin Ionut).
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 200/28.12.2016 privind aprobarea planului de ocupare a
functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alexandria si al
Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria, pe anul 2017, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman in vederea desfasurarii in comun
a unor activitati in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta – Spatii Verzi Urbane 2017, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 23, situata in blocul F, str. Ion Creanga, municipiul
Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

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
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in strada Aleea Dimitrie Cantemir, nr. 8, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il
supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x
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In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
-Adresa nr. 930/05.04.2017 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” prin care
solicita acordarea unui mandat special Asociatiei de a exercita atributiile de autoritate publica tutelara,
in numele si pe seama Consiliului local al municipiului Alexandria;
Dl primar Victor Dragusin spune ca acest proiect de hotarare a fost pe ordinea de zi dar a fost
retras. Tot dl primar spuen ca in urma unui dialog cu dl secretar Iulian Purcaru s-a convenit sa se ceara
mai multe lamuriri cu privire la aceste aspecte. Tot dl primar spune ca nu este de acord cu delegarea
acestui drept in afara situatiei in care exista un act normativ care sa obige acest lucru. Tot dl primar
spune ca au mai fost luate hotarari in cadrul Asociatiei, prin mandat special pentru a vota
reprezentantului in Asociatiei, respectiv dl viceprimar Augustin Ioan. De asemenea dl primar propune
sa se ceara lamuriri juridice suplimentare si urmare acestora sa se ia o decizie.
In unanimitate Consiliul local este de acord cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin.
-Dl presedinte de sedinta supune atentiei Consiliului local, urmare a mai multor solicitari ale
comerciantilor de a vinde pe perioada determinata, respectiv pe durata sezonului cald, in parcururi si
Parcul Padurea Vedea, eliberarea unor avize pentru a comercializa bauturi racoritoare, pop-corn, vata
de zahar si altele. Dl presedinte de sedinta supune la vot aceasta propunere si se aproba cu unanimitate
de voturi.
- Tabelul nominal nr. 5397 din 19.04.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2017, conform HCL nr.
272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 5396/19.04.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si
accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit
urban, pe luna mai 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 5398/19.04.2017 cu elevii clasele I-VIII care frecventeaza unitatile de
invatamant pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai
2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 5395 din 19.04.2017 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul
DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate
beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 5394/19.04.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2017, conform HCL nr.
272/25.09.2015;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 5392 din 19.04.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii
pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna
mai 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 5393 din 19.04.2017 al DGAS 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 mai 2017,
conform HCL nr. 272/25.09.2015.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 11014/21.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
transferul contractului de inchiriere teren parcare nr. 13347/2010, zona bl B2-C2, poz 5, de la dl Epure
Haralambie la dl Olteanu Marius Adrian.
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru”, dl consilier Epure
Haralambie s-a abtinut.
-Punctul de vedere nr. 11013/21.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
transferul contractului de inchiriere teren copertina nr. 5106/2007, zona bl 606, poz 2, de la dl
Urziceanu Costel la dl Capatina Mugurel Adrian.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 11012/21.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
transferul contractului de inchiriere teren copertina nr. 3012/2014, zona bloc 806, poz 2, de la d-na
Costache Ioana la dl Olaru Ovidiu Lucian;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 11011/21.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 12448/1997, zona bloc I1-I2, poz 17, de la dl Mirea
Titi Mitica la d-na Mirea Iulica;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 11010/21.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 4200/2014, zona bloc L14-L31, poz 9, de la d-na
Zaharia Marioara la dl Nicolae Ninel Daniel;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 11009/21.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 6027/1999, zona bloc 1600, poz 9, de la dl
Ciorobescu Adrian la dl Ciorobescu Catalin;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 11008/21.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 11843/2005, zona bloc 808-811, poz 33, de la dl
Bunea Dorin Liviu la dl Stanoiu Florin Viorel;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 11006/21.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 15182/1997, zona bloc I14, poz 2, de la dl Vidrighin
Adrian la dl Doncuta Ion;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 11007/21.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind
transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 15139/2001, zona bloc L2, poz 1, de la d-na
Lixandru Anisoara la d-na Ionica Georgeta Camelia;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 11167/24.04.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind cererea
comuna nr. 8307/21.03.2017 a domnului Ciambru Laurentiu George, chirias al unitatii locative (tip
ANL) nr 17 situata in blocul S3, sc A str Dunarii, municipiul Alexandria si a doamnei Spatareanu
Liana Adina, chirias al unitatii locative nr 10, situata in blocul S4, sc B, str Dunarii, municipiul
Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 5356/18.04.2017 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de
urgenta doamnei Stanciu Aurelia.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului a 1500 euro in lei.
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se
aproba cu unanimitate de voturi.
-Adresa nr. 1559/12.04.2017 a Colegiului National „AL.D. Ghica” prin care solicita Consiliului
local al municipiului Alexandria avizul necesar reconfirmarii titulaturii de Colegiu National conform
prederilor OMEN nr. 3732/2013.
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Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea de a aviza favorabil solicitarea respectiva si
se aproba cu unanimitate de voturi.
-Adresa nr. 327/22.02.2017 a Curtii de Conturi Teleorman.
Dl presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Informarea nr. 10471/19.04.2017 a Compartimentului Protectie Civila privind expertizele
tehnice la blocurile B10 si B11, in urma carora a rezultat „Clasa de risc seismic I”.
Dl primar Victor Dragusin spune ca situatia este foarte grava si roaga aparatul de specialitate sa
nu intarzie in a aduce la indplinire decizia Comitetului local pentru situatii de urgenta. Tot dl primar
Victor Dragusin roaga membrii consilieri ca pana la urmatoarea sedinta sa se gandeasca la varianta
optima pentru situatia creata si o solutie pentru mutarea familiilor. Dl primar spune ca una din variante
ar putea fi achizitionarea de containere tip locuinta, containere speciale pentru a putea fi locuite si
amplasate in zona unde sunt amplasate casele pentru sinistrati, iar daca se va ajunge la aceasta solutie
terenul trebuie amenajat si sa se traga utilitatile necesare. De asemenea dl primar Victor Dragusin
intreaba membrii Consiliului local daca sunt de acord cu aceasta varianta, deoarece sunt mai multi pasi
premergatori acestei solutii. Tot dl primar Victor Dragusin roaga membrii consilieri ca apana la sedinta
urmatoare sa se gandeasca la o solutie pentru blocurile respective, daca vor fi consolidate, sau
demolate. Tot dl primar informeaza ca in urma unei eventuale consolidari si renovari, conform legii
locuintelor, trebuie recompartimentate locuintele incluzand baie si bucatarie, ceea ce ar duce la un
numar mai mic de locuinte in imobilele respective.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuie purtata o discutie cu familiile respective,
pentru a se vedea cati sunt de acord cu mutatul si cu variantele propuse.
Dl primar spune ca pentru achizitionare containerelor efortul financiar va fi foarte mare, dar ele
vor putea fi folosite pe termen lung, iar varianta reconstruirii blocurilor ar dura cativa ani. Tot dl primar
Victor Dragusin roaga colegii de la Compartimentul Spatiu Locativ sa interwieveze cetatenii respectivi
si sa informeze cu privire la situatia de fata, precum si colegii juristi sa se documenteze cu privire la
obligativitatea Municipiului pentru situatia in cauza.
Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru considera mutarea ca fiind o situatie imperativa, dar
in aceste conditii trebuie prezentata si o solutie pentru mutare.
Dl primar Victor Dragusin spune ca evacuarea unei locuinte se face in mod normal in urma unei
hotarari judecatoresti. De asemenea dl primar spune ca reconstruirea unor cladiri noi ar putea fi o
varianta mai ieftina si mai simpla decat consolidarea si recompartimentarea cladirilor respective.
De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca la urmatoarea sedinta se va prezenta o opinie
a cetatenilor si eventuale costuri si solutii pentru situatia creata.
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,
Consilier,
Florea Voicila

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 11771 din 02.04.2017

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 26.04.2017

Subsemnatii, Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului
Alexandria, am procedat astazi 02.04.2017, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 26.04.2017, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF SERVICIU,

INSPECTOR,

Berechet Doina

Plosceanu Cristian
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