JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 27 aprilie 2018, orele 12,00, 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 Doncea Bogdan Alin 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 28
martie 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Doncea Bogdan Alin, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 941 din 19 aprilie 2018 si prin adresa nr. 8883 din aceeasi data, a
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2019;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice
din municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a
lucrarilor de reabilitare si reparare strazi pe anul 2018 in municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului
Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Organigramei, a Statului de functii, numarului de
personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public de Interes Local
Directia de Asistenta Sociala Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)
„EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, TRANSFORMARE IN DOUA
UNITATI LOCATIVE(P+1E) SI REFACERE IMPREJMUIRE” municipiul Alexandria, str. Cuza
Voda, nr. 14BIS;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)
,,REALIZARE LOCUINTA P+1E” municipiul Alexandria, str. Negru Voda, nr. 189 BIS;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr.6, situata in blocul S1,
sc.B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului ,,Cuvintele dor,
tacerea ucide”, in Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului ,,Verde-Liber, RosuStop", in Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de aur” 2018 prin
acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie;
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-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea contractului de delegare aprobat
prin HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de gestiune si
atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul
de investitii ,,Construire imprejmuire incinta la Gradinita cu Program Prelungit nr.7 in Municipiul
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul
de investitii ,,Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module - containere) in
Municipiul Alexandria ;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de Ordine si Siguranta publica al
municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local a unor terenuri din municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor copertine apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc D1 ;
-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc BM5;
-Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii nr. 185, zona bloc
A5;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, zona bloc A3;
-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune ale unor bunuri apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria;
-Petitii si interpelari;
Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
htoarari:
- Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 334/24.11.2017 privind
aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in
municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL;
-Proiect de hotarare cu privire la Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a
Planului anual de actiune privind serviciile si beneficiile sociale ale Directiei de Asistenta Sociala
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 13/31.01.2018 privind
aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in
municipiul Alexandria in anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al
Municipiului Alexandria cu Colegiul National “Al. I. Cuza” in vederea desfasurarii in comun a
concursului international de dans “In pasi de dans” in Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al
Municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor
activitati in cadrul Programului Spatii Verzi, Componenta-Spatii Verzi Urbani 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de
investitii “Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”;
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019;
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 unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2019, 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, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Modrigala Constanta Claudia, Nadrag Gigi Gabriel si Grigore Nicusor).
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 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 aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si
reparare strazi pe anul 2018 in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii
si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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 Organigramei si Statului de functii ale Serviciului Public de Interes Local
Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea Organigramei, a Statului de functii, numarului de personal si a Regulamentului de
organizare si functionare ale Serviciului Public de Interes Local Directia de Asistenta Sociala
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de
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sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate
de voturi.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA
PARTER, TRANSFORMARE IN DOUA UNITATI LOCATIVE(P+1E) SI REFACERE
IMPREJMUIRE” municipiul Alexandria, str. Cuza Voda, nr. 14BIS, 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 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 Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) ,,REALIZARE LOCUINTA P+1E”
municipiul Alexandria, str. Negru Voda, nr. 189 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 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 vanzarii in rate a locuintei nr.6, situata in blocul S1, sc.B, str. Dunarii din
municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca
horararea sa fie luata prin vot secret si propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata
din 3 membrii.
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii
consilieri Florea Laurentiu, Cobarlie Silvia si Curea Gina Georgeta.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Florea Voicila si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic
sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca
din totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 21 voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost aprobat cu rezultatul votului
secret.
x
x

x
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In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
organizarea si desfasurarea Concursului ,,Cuvintele dor, tacerea ucide”, in Municipiul Alexandria, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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
organizarea si desfasurarea Concursului ,,Verde-Liber, Rosu-Stop", in Municipiul Alexandria, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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 organizarii evenimentului ,,Nunta de aur” 2018 prin acordarea unor premii si diplome de
fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie, dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la modificarea si completarea contractului de delegare aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011
privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de gestiune si atribuirea contractului de
delegare a gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L., 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 voturi „impotriva” (d-nii consilieri
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag
Gigi Gabriel, Grigore Nicusor 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
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Construire imprejmuire
incinta la Gradinita cu Program Prelungit nr.7 in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare
spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (module - containere) in Municipiul Alexandria, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea Planului de 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

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din
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
inchirierea prin licitatie publica a unor copertine apartinand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor, 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 privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc D1, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
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Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca s-a discutat in cadrul comisiei si este vorba de
inchirierea a 7 mp, considerand ca e un spatiu destul de mare si sa nu fie folosit in alte scopuri in afara
de cel de a fi folosit doar pentru amplasarea aparatelor pentru racire si nu pentru mese si scaune.
Dl primar Victor Dragusin intreaba daca domnul consilier doreste sa faca un amendament in
acest sens, precizand ca este de acord sa se treaca aceasta propunere in hotarare.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu are nimic impotriva spatiului propus, si doreste
sa faca ca amendament ca spatiul oferit spre inchiriere sa nu fie folosit in alte scopuri in afara de
montarea aparatelor speciale pentru racire.
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor si
se aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare impreuna cu
amendamentul aprobat, 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 privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bloc BM5, 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 închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii nr. 185, zona bloc A5, 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 20 voturi pentru (dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind
absent din sala).
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, zona bloc A3, 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 20 voturi pentru (dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din
sala).
x
x

x
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In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
scoaterea din functiune ale unor bunuri 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 20 voturi
pentru (dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
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 la HCL nr. 334/24.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de
functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile
administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii
si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu 20 voturi pentru (dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).
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 2018, 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, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag
Gigi Gabriel, Grigore Nicusor 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
aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului anual de actiune privind serviciile
si beneficiile sociale ale Directiei de Asistenta Sociala 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 modificarea Anexei la HCL nr. 13/31.01.2018 privind aprobarea principalelor manifestari
cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2018, dupa
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
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x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu
Colegiul National “Al. I. Cuza” in vederea desfasurarii in comun a concursului international de dans
“In pasi de dans” in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune aceasta este o activitate destul de importanta, iar
municipalitatea sustine cu doar 2000 lei, fiind vorba de o nevoie mai mare de bani. Dl consilier spune
ca ar trebui alocati mai multi bani acestei asocieri, propunand sa se acorde 10.000 lei.
Dl presedinte de sedinta spune ca a fost aprobata mai devreme o rectificare de buget.
D-na Gafencu Haritina, director al Directiei Economice spune ca a fost aprobata o rectificare de
buget cu cateva proiecte in urma, in care a fost prinsa si aceasta suma, iar pentru alocarea altor fonduri
este nevoie de o alta rectificare de buget.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor doreste sa fie supus la vot amendamentul propus, urmand a
se face o rectificare in acest sens.
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se pot face astfel de rectificari bugetare in primul
trimestru, iar daca domnii profesori primesc suma solicitata nu isi are rostul o rectificare.
Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor si
acesta este respins, obtinand 7 voturi „pentru” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea
Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor
si Modrigala Constanta Claudia) si 14 „abtineri”.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca exista o solicitare scrisa pentru suma solicitata.
D-na Haritina Gafencu spune ca solicitarea a fost telefonica.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi
Gabriel si Dumitrascu Catalin 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 asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu
Asociatia Pro Mediu Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati in cadrul
Programului Spatii Verzi, Componenta-Spatii Verzi Urbani 2018, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii “Reabilitare cladire Scoala
Gimnaziala nr. 5”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte
de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
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x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria
pentru anul scolar 2018-2019, 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, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba, inainte de a se prezenta petitiile, cate parcometre
vor fi amplasate in municipiu si cate locuri de parcare vor deservi acestea si daca vor mai fi
achizitionate.
Dl Octavian Teodorescu, director adjunct si reprezentant al SC PIETE SI TARGURI SRL spun
ca in momentul de fata sunt 4 parcometre si vor deservi 300 de locuri de parcare, iar investitia totala
vizeaza 12 parcometre pentru 600 de locuri de parcare, in valoare totala de 200.000 lei.
- Tabelul nominal nr. 5487 din 24.04.2018 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2018, 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. 5488/24.04.2018 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 2018, 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. 5485/24.04.2018 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 2018, 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. 5491/24.04.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2018, 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. 5490/21.04.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru
Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna mai
2018, 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. 5489/24.04.2018 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 2018,
conform HCL nr. 272/25.09.2015.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nr. 5486/24.04.2018 al DGAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care frecventeaza
unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport gratuit urban,
pe luna mai 2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi
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-Punctul de vedere nr. 9154/25.04.2018 al Directiei Patrimoniu, privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 22650/2011, zona bloc 38 SERE, poz 25, de la d-na Trisca Maria la
dl Sin Alexandru Dragos;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 8783/23.04.2018 al Directiei Patrimoniu, privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 21859/06.10.2014, zona bloc 38 SERE-591, poz 4, de la dl
Natarau Anghel Sandel la d-na Pirvan Mihaela;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 7411/25.04.2018 al Directiei Patrimoniu, privind transferul contractului
de inchiriere pentru amplasament conform contract de inchiriere nr. 10606/30.04.2009, str Libertatii –
zona fantana arteziana, profil activitate-comert bauturi racoritoare si inghetata, de la Balan Maia
Întreprindere Individuala la SC ENRICRIS & MARIA SRL Alexandria, administrator fiind tot d-na
Balan Maria;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 7413/25.04.2018 al Directiei Patrimoniu, privind transferul contractului
de inchiriere pentru amplasament conform contract de inchiriere nr. 14477/28.07.2011, str. Dunarii, nr.
139, profil activitate-comert racoritoare, dulciuri, produse patiserie, papetarie de la Balan Maria
Întreprindere Individuala la SC ENRCRIS & MARIA SRL Alexandria, administrator fiind tot d-na
Balan Maria;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 7412/25.04.2018 al Directiei Patrimoniu, privind transferul contractului
de inchiriere pentru amplasament conform contract de inchiriere nr. 3220/09.03.1998, Piata Unirii – str
Libertatii , poz 6, profil activitate-comert de la Balan Maria Întreprindere Individuala la SC ENRCRIS
&MARIA SRL Alexandria, administrator fiind tot d-na Balan Maria;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 9078/23.04.2018 al Directiei Patrimoniu privind prelungire Contractului
de concesiune nr. 1659/15.12.2003 incheiat intre Consiliul local al municipiului Alexandria si SC
TOMIX SRL Alexandria si reactualizarea datelor de identificare ale partilor.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 8897/20.04.2018 privind cererea nr. 26909/06.10.2017 a doamnei Girdoc
Mirela, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 10 situata in blocul P8, str. Sos Turnu Magurele, nr.
1A, municipiul Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 7513/18.04.2018 al Directiei Juridic Comercial privind adresa nr.
7513/02.04.2018 a USR Teleorman.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi
„impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru,
Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
Dl primar Victor Dragusin spune ca grupul PNL a votat impotriva unei decizii a unei comisii si
intreaba care ar putea fi solutia pentru partidul USR.
Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru spune ca se poate aproba amplasarea cortului intr-un
loc in care sa nu deranjeze sau sa incurce populatia.
Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta este o solicitare in baza Legii nr. 60, iar aceasta nu
face obiectul legii respective si nici nu este campanie electorala pentru a se putea permite ceea ce se
solicita.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca modificarea Constitutiei sau a unei legi se poate
face prin strangerea de semnaturi, pe baza de tabel nominal. Tot dl consilier spune ca se poate aproba
amplasarea unui cort pe pietonal intr-un loc in care sa nu deranjeze.
Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord si asteapta o initiativa de Consiliu local.
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-Adresa nr. 810/24.04.2018 a SC PIP SRL Alexandria.
D-na Pipie Mona, administrator al societatii respective, face cateva precizari privind petitia
inaintata.
D-na Mihaela Craciunescu, producator si comerciant in Piata Centrala, spune nu este in regula
ca d-na Mona sa isi expuna legume si fructe in afara cupolei, astfel luand toti clientii. De asemenea dna Craciunescu spune ca incasatorii nu isi fac treaba cum trebuie. Tot d-na Craciunescu spune ca taxa
este mare pentru serviciul oferit, iar d-na Pipie trebuie sa respecte toate regulile privind vanzarea in
piata.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor o intreaba pe d-n Pipie daca in contract are prevazut si
comertul de intampinare.
D-na Pipie spune ca este prevazut in contract si comertul de intampinare.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in principiu, comertul de intampinare presupune
prezentarea produselor pentru a fi ulterior cumparate din magazin, precizand ca nu stie exact cum este
prevazut in vre-un text de lege.
Dl primar Victor Dragusin spune ca in finalul anului 2017 a reiesit o situatia nerentabila in ceea
ce priveste societatea de administrare a pietelor, fiind o societate comerciala care se autofinanteaza. Tot
dl primar spune ca in momentul de fata tarifele practicate in piete sunt de mijloc si s-a venit cu
propunerea de crestere a tarifelor, aceasta fiind respinsa, tot odata avand loc 19 concedieri din cadrul
societatii, iar la ora actuala este un singur incasator. De asemenea dl primar spune ca a aparut varianta
anularii unei facilitati, respectiv incheierea contractului de inchiriere pe o luna de zile care ducea la
reducerea de 50% a tarifului, astfel nu a fost majorat nici un pret.
Dl presedinte de sedinta da citire raspunsului din partea SC PIETE TARGURI SRL privind
petitia d-nei Pipie Mona.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca d-na Pipie are un contract in vigoare si daca
incalca vre-o dispozitie a unei hotarari de Consiliu local daca vinde in continuare prin comert de
intampinare.
Dl primar Victor Dragusin spune ca se incalca dispozitiile unei hotarari de Consiliu local.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca mai este cineva in situatia d-nei Pipie, respectiv
sa vanda fructe in afara spatiului.
Dl Teodorescu Octavian spune ca mai apar situatii pe timpul verii cu comercianti care apar fara
loc.
Dl primar Victor Dragusin spune ca mesele din piata sunt inchiriate, dar apare fenomenul
precizat anterior, respectiv aparitia anumitor comercianti.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca din punctul dansului de vedere in momentul de fata
se incalca anumite prevederi legale si de asemenea roaga sa se faca un audit la SC PIETE SI
TARGURI SRL si in mod special in ceea ce priveste activitatea de taxare.
Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt si camere de filmat in piata si intreaba la ce fel de
audit face referire dl consilier Nadrag Gigi Gabriel.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuie sa se faca un raport al societatii si
activitatea de incasare.
Dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea de la SC PIP SRL de a vinde in continuare
fructe in spatiul de intampinare, iar aceasta este respinsa cu unanimitate de voturi.
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,
Doncea Bogdan Alin

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 9719 din 02.05.2018
VIZAT
SECRETAR,
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 27.04.2018

Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat astazi 02.05.2018, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 27.08.2018, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Ene Paulica
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sedinta

