JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30 iulie 2018, 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 17
(saptesprezece) din totalul de 21 (doua zeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti d-nii
consilieri Titirisca Florin Nicusor, Nadrag Gigi Gabriel, Din Nelu si Grigore Nicusor.
Dl. presedinte de sedinta Gica Anghel 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
inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Ceciu Alexandru Razvan,
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 27 iunie
2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii
consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru si Epure Haralambie).
In continuare, dl. presedinte de sedinta, dl Gica Anghel, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1422 din 24 iulie 2018 si prin adresa nr. 16196 din aceeasi data, a
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Municipiului Alexandria la
30.06.2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de
personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala si
in cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului de functionare a
sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria, in parcarile administrate de
SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 334/2017, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Compartimentului Dispecerat din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Alexandria ;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat
al Municipiului Alexandria nr. 2 din blocul 113, sc.A, str. Alexandru Ghica, nr.148;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.16, situată in blocul
S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.17, situată in blocul
S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 18, situată in blocul
S1, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul
locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2019 si constituirea comisiei de analiza a
solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati;
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- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale
pentru anul 2019 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe
sociale pentru întocmirea listei de priorităţi;
- 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, zona Hală - Piaţa
Centrală -;
- Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial
modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco,
poz. 7;
- Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparţinând domeniului public de interes
local a unor terenuri din municipiului Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii,
nr. 49 A, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in
vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului;
- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unor constructii din cadrul Liceului
Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, in vederea demolarii acestora;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr.
212/28.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Bazelor sportive
aflate in administrarea serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui bun imobil, Cresa Peco, apartinand domeniului
public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1907, nr. 45, incinta Gradinitei nr.6
de la Directia de Asistenta Sociala Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii unei parti din
constructia C1 din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10;
-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 C-tin Brancoveanu, nr.
42-44;
-Proiect de htoarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, faza
Studiu de fezabilitate, si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Retea de
iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la punerea la dispozitie a spatiului necesar si utilizarea
echipamentelor in scopul proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare
Civila”;
-Petitii si interpelari;
Dl primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de
hotarare :
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.16, situată in blocul
S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, str.
VIilor, nr. 15 cu nr. cadastral 25528;
-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Viilor, nr. 15, cu nr.
cadastral 25081;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice “Desfiintare
partiala cladiri C1/2, C1/3, C1/4 Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, in Municipiul Alexandria;
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-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-conomice actualizate pentru
obiectivul de investitii “Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu Program Prelungit nr. 10 in
internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu” in Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate pentru
obiectivul de investitii “Amenajare spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta (modulecontainere)” in Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea a
unei parti din constructia C1 din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit nr. 10, apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 167/18.06.2018 privind aprobarea
înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva
desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal Alexandria;
Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot
ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de
voturi.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de
hotarare cu privire la 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 13 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii
consilieri Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru 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 executiei bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2018, 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 13 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Preda
Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru si Modrigala Constanta Claudia).
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, a Statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de
specialitate al primarului municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala si in cadrul Directiei de
Evidenta a Persoanelor, 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
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privire la modificarea si completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a
autovehiculelor in municipiul Alexandria, in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria
SRL, aprobat prin HCL nr. 334/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului Dispecerat din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria , dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr. 2 din
blocul 113, sc.A, str. Alexandru Ghica, nr.148, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si 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. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie domnii consilier Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
17 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 1 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
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 vânzării in rate a locuinței nr.17, situată in blocul S1, sc.B, str. Dunării din
municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si 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
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luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie domnii consilier Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
17 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 1 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
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 vânzării in rate a locuinței nr. 18, situată in blocul S1, sc.B, str. Dunării din
municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si 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. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie domnii consilier Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
17 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 1 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
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 criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria
pentru anul 2019 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat
pentru intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si 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. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie domnii consilier Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
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Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
17 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 1 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
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 criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2019 din municipiul Alexandria
şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si 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. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie domnii consilier Doncea Bogdan
Alin, Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
17 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 1 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
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
închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii, zona Hală - Piaţa Centrală, 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 spaţiu comercial modular, aparţinând domeniului
public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz. 7, 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

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 aparţinând domeniului public 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
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 trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, din domeniul public al
Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a
acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului, 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
schimbarea destinatiei a unor constructii din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii 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 modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 212/28.12.2016 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Bazelor sportive aflate in administrarea 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
preluarea unui bun imobil, Cresa Peco, apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, situat in strada 1907, nr. 45, incinta Gradinitei nr.6 de la 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
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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria,
in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii unei parti din constructia C1 din cadrul
Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10, 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 privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in strada C-tin Brancoveanu, nr. 42-44, 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 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 documentatiei tehnico economice actualizate, faza Studiu de fezabilitate, si a
indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ,,Retea de iluminat public pe Soseaua
Turnu Magurele – incinta fostei U.M. 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 punerea
la dispozitie a spatiului necesar si utilizarea echipamentelor in scopul proiectului „Sistem Informatic
Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila”, 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
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municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, str. VIilor, nr. 15 cu nr. cadastral 25528,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in str. Viilor, nr. 15, cu nr. cadastral 25081, 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 documentatiei tehnico-economice “Desfiintare partiala cladiri C1/2, C1/3, C1/4
Gradinita cu Program Prelungit nr. 10”, 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 documentatiei tehnico-conomice actualizate pentru obiectivul de investitii “Amenajare spatiu
temporar pentru Gradinita cu Program Prelungit nr. 10 in internatul Liceului Tehnologic Nicolae
Balcescu” 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 documentatiei tehnico-economice actualizate 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
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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, valorificarea si, dupa caz, casarea a unei parti din constructia C1 din cadrul
Gradinitei cu Program Prelungit nr. 10, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, in vederea demolarii acesteia, 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 HCL nr. 167/18.06.2018 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal
Alexandria, organigramei, statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, 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 normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului
Sportiv Municipal 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, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
- Tabelul nominal nr. 8222 din 20.07.2018 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2018, conform HCL nr.
97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 8221/20.07.2018 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 august 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 8219 din 20.07.2018 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 august 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 8220/20.07.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2018, conform HCL nr.
97/28.03.2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 8217 din 20.07.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii
pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna
august 2018, conform HCL nr. 97/28.03.2018.
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Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nominal nr. 8218 din 20.07.2018 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 august 2018,
conform HCL nr. 97/28.03.2018.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 16615/30.07.2018 al Directiei Juridic Comercial privind solicitarea SC
ORIGINAL TEAM SRL in vederea obtinerii avizului Consiliului Local pentru prestareade servicii
funerarea;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
-Punctul de vedere nr. 15954/25.07.2018 al Directiei Patrimoniu, privind acordul privind
instrainarea constructiei si transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului conform Contractului
de concesiune nr. 14411/09.07.2012 pentru terenul in suprafata de 142,00m2, apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti , nr. 56A CV 93 de la SC
Vacanta Tur Impex SRL catre SC Vacanta Tur Comert SRL, ambele societati avand aceiasi asociati.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 15951/27.07.2018 al Directiei Patrimoniu privind preluarea contractelor
de inchiriere pentru amplasamentele inchiriate de la Municipiul Alexandria, profil activitate-comert
carne si produse din carne, respectiv comert carne si produse din carne, lapte si produse din lapte, de la
SC Ferma Salcia SA la SC Nutrelo Group SA , administrator fiind tot dl Tianu Gabriel.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 13166,15851/25.07.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul
contractului de inchiriere pentru teren copertina nr. 19625/2007, zona bloc V1-V10, poz 34, de la dl
Dobre Marius Niculae la dl Raducu Alexandru;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 14925/25.07.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 35302/05.01.2016, zona bloc I13(1Decembrie), poz 7, de la dl
Rosu Gheorghe la dl Simionescu Cristian Emil;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 14091,16376/25.07.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul
contractului de inchiriere nr. 29162/30.09.2016, profil activitate- comert produse nealimentare, de la
SC Style & Fashion By Anna SRL la SC Clauden Mih SRL;;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 16329/25.07.2018 al Directiei Patrimoniu privind solicitarea SC
TERMIC CALOR SERV SRL;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 16257/24.07.2018 al Directiei Patrimoniu privind modificarea clauzelor
Contractului de Concesiune nr. 19599/16.09.2013, incheiat cu SC DESIGN PLAST SRL, respectiv
Obligatiile concesionarului Art 7, prin act aditional;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Raportul nr. 7708/03.07.2018 al Directiei de Asistenta Sociala privind activitatea desfasurata
de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;
-Informarea nr. 16387/26.07.2018 al Directiei Tehnic Investitii privind necesitatea asigurarii de
fonduri pentru ducerea la indeplinire a masurilor impuse de catre Garda Nationala de Mediu –
Comisariatul Judetean Teleorman prin Notele de Constatare nr. 11852/25.05.2018, nr.
11853/25.05.2018, respectiv nr. 15747/18.08.2018.
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Dl presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii
consilieri Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Florea Laurentiu si Modrigala Constanta
Claudia);
-Petitia d-lui Florian I. Serbanescu, inregistrata sub nr. 16261/24.07.2018;
Dl presedinte de sedinta propune ca aceasta sa fie inainta aparatului de specialitate pentru
solutionare. Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea facuta si se aproba 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,
Anghel Gica

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 16847 din 01.08.2018
VIZAT
SECRETAR,
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 30.07.2018

Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Oinaru Gina, salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat astazi 01.08.2018, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 30.07.2018, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Oinaru Gina
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sedinta

