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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
       CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 

 Incheiat astazi, 29 octombrie 2009, orele 17,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, in 
prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, doi consilieri fiind absenti nemotivat (d-nii. Nastase Stefan si Filip Constantin).  
 Dl. presedinte de sedinta Ovidiu Oana 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 precedente 
care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui. primar Victor Dragusin, cel care, 
prin dispozitia nr. 2331 din 23 octombrie 2009 si prin adresa nr. 26797 din aceeasi data, a convocat 
aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie 
termica furnizata in sistem centralizat din bugetul local al municipiului Alexandria, pentru perioada 
noiembrie – decembrie 2009 si ianuarie – martie 2010; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 
investitii „Implementarea serviciilor on-line catre cetateni, mediul de afaceri si automatizarea 
fluxurilor de lucru ale Primariei municipiului Alexandria”, finantat din fonduri structurale; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale 
„Remodelarea si imbunatatirea fluxurilor informationale dintre primarie si unitatile de invatamant la 
nivelul municipiului Alexandria”, a cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile din bugetul local al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei locuinte din „locuinta 
convenabila” in „locuinta de serviciu”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor 
convenabile din municipiul Alexandria; 
 -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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unor terenuri pe care au fost construite locuinte ANL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei 
investitiei, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in str. Tr. Magurele – fosta cazarma a UM 01462, catre Agentia Nationala pentru Locuinte in 
vederea construirii de locuinte prin credit ipotecar; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
cimitirelor din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea H.C.L. 151/2007, cu privire la 
darea in folosinta gratuita, Clubului Sportiv Scolar Alexandria a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona PECO; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 119/2009 privind 
aprobarea Regulamentului privind sanatatea populatiei si protectia mediului la nivelul municipiului 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu – Crama - 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, amplasat in Piata Unirii, – 
profil activitate alimentatie publica; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui autocar marca 
YKARUS 250; 
 -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 Bucuresti nr. 41; 
 -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 Negru Voda, nr. 152; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, nr. 4, 
fosta UM 01462; 
 -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 Crizantemelor nr. 4-6; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru inchirierea unor utilaje si a unor 
mijloace de transport, aflate in administrarea A.D.P. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unui bun situat in strada Vedea, zona Strand Vedea; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A. 
Alexandria, in vederea casarii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si casarea unor 
mijloace fixe apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in 
administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local cu Clubul Sportiv 
UNIVERSITATEA Alexandria pentru sustinerea activitatii de fotbal in sala la nivelul municipiului 
Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu probleme urgente care sa fie cuprinse 
pe ordinea de zi si dl. primar propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu 
privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, nr. 4, fpsta UM 01462 si introducerea pe 
ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei locuinte din „locuinta 
convenabila” in „locuinta sociala”; 

  - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea liniei de creditare catre S.C. TERMA SERV 
S.R.L. Alexandria in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului 
termic. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi cu 
propunerea de modificare a acesteia prezentata de dl. primar Victor Dragusin si se aproba in 
unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct d-na. Adriana Florea prezinta referatul 
A.A.S.P.S. Alexandria si anexa la proiectul de hotarare cu privire la acordarea de ajutoare pentru 
incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat din bugetul local al municipiului 
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Alexandria, pentru perioada noiembrie – decembrie 2009 si ianuarie – martie 2010, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri si discutii si nefiind, 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. Antonius Tudorica prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Implementarea serviciilor on-line catre cetateni, mediul de 
afaceri si automatizarea fluxurilor de lucru ale Primariei municipiului Alexandria”, finantat din 
fonduri structurale, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 
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 
 (A venit dl. consilier Nastase Stefan) 
 In continuare, dl. Antonius Tudorica prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea proiectului finantat din fonduri structurale „Remodelarea 
si imbunatatirea fluxurilor informationale dintre primarie si unitatile de invatamant la nivelul 
municipiului Alexandria”, a cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile din bugetul local al municipiului 
Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul 
compartimentului de resort la proiectul de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei locuinte 
din „locuinta convenabila” in „locuinta de serviciu”, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul compartimentului de resort si anexa la 
proiectul de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor convenabile din 
municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca a propus inca un criteriu fata de cele propuse de 
executiv, si acesta a fost introdus in proiectul de hotarare (punctul 2 din anexa la HCL). 
 Nemaifiind si alte discutii, 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, d-na. Cornelia Dumitrescu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la declararea ca bunuri 
apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
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hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Cornelia Dumitrescu prezinta raportul compartimentului de resort si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, a unor terenuri pe care au fost construite locuinte A.N.L., 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a 
unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Turnu Magurele – fosta cazarma a UM 01462, catre Agentia Nationala pentru Locuinte in vederea 
construirii de locuinte prin credit ipotecar, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului 
de organizare si functionare a cimitirelor din municipiul Alexandria, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca art. 16, pct. „f” din proiectul de hotarare ar trebui 
eliminat, deoarece considera ca nu i se poate lua dreptul de folosinta cetateanului, daca acesta nu 
obtine autorizatie de construire in interval de 2 ani. Nu trebuie sa fie conditionat dreptul de folosinta 
de o autorizatie, ci obtinerea autorizatiei este conditionata de dreptul de folosinta a terenului. 
 Dreptul de folosinta este platit, deci nu poate fi conditionat de obtinerea autorizatiei de 
construire. 
 (A venit dl. consilier Filip Constantin). 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca s-a asociat dreptul de folosinta cu concesiunea, iar legea 
concesiunii prevede conditionarea concesiunii de obtinerea autorizatiei de construire si realizarea 
constructiei in termenele prevazute. 
 Spune ca aceasta prevedere se refera numai la cei care solicita dreptul de folosinta pe o 
perioada de 25 ani, care sa realizeze o constructie pe acel teren, iar cine nu realizeaza constructie 
poate solicita drept de folosinta a terenului pe o perioada de 7 ani. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel propune ca la art. 24, pct. 2, litera „c” sa se introduca textul 
„in conformitate cu art. 21, daca titularii dreptului de folosinta nu isi desfiinteaza imprejmuirile 
metalice, aceasta se va face pe cheltuiala lor”. 
 Dl. primar isi insuseste propunerea respectiva. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel spune ca art. 34 este un non-sens pentru ca pana acum nu 
au fost emise acte de folosinta. 
 Propune ca art. 34 sa aiba urmatorul continut „Compartimentul Administratia Cimitirelor din 
cadrul Primariei municipiului Alexandria va reactualiza dreptul de folosinta a locurilor de inhumare 
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pana la data de 31 martie 2010, prin eliberarea unor adeverinte titularilor, in care vor fi evidentiate 
perioada si suprafata”. Pana in prezent nu s-a eliberat nici un act care sa ateste dreptul de folosinta. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu aceasta propunere. 
 Dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel intreaba daca taxele prezentate in anexe sunt anuale sau pe 
toata perioada de folosire si solicita completarea in acest sens a anexelor. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca sunt pe toata perioada si este de acord cu completarea 
anexei. 
 Dl. consilier Voicu Ioan propune gandirea unei sistematizari a locurilor de veci din cimitir. 
 Dl. consilier Toader Dumitru propune ca termenul de reactualizare a dreptului de folosinta sa 
fie 01 iunie 2010, iar dl. primar Victor Dragusin spune ca acesta va fi prelungit daca va fi nevoie. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot cu modificarile propuse de dl. consilier Jieanu Eugen-Gabriel si insusite de dl. primar Victor 
Dragusin si se aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Cornelia Dumitrescu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea 
HCL nr. 151/2007, cu privire la darea in folosinta gratuita, Clubului Sportiv Scolar Alexandria a unui 
teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona PECO, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Postumia Stefan prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 119/2009 privind aprobarea 
Regulamentului privind sanatatea populatiei si protectia mediului la nivelul municipiului Alexandria, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Cornelia Dumitrescu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie 
publica a unui spatiu – CRAMA – apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, amplasat in Piata Unirii – profil de activitate alimentatie publica, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazaci) voturi „pentru” si una 
abtinere (dl. consilier Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Cornelia Dumitrescu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie 
publica a unui autocar marca IKARUS 250, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Cornelia Dumitrescu prezinta raportul compartimentului de resort si 
anexele la proiectul de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, nr. 41, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu  20 
(douazeci) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 Tot d-na. Cornelia Dumitrescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Negru Voda, nr. 152, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. presedinte de sedinta 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) 
voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na. Cornelia Dumitrescu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie 
publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Crizantemelor, nr. 4-6, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Rinescu Marian spune ca aparatul de specialitate ar trebui sa studieze cu mai 
multa atentie rapoartele de evaluare care insotesc proiectele de hotarari, deoarece ele nu cuprind 
numarul cadastral, nu cuprind planse din care se reiasa clar caracteristicile terenului. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca a hotarat sa nu se introduca la vanzare sau concesionare 
niciun teren care nu are ridicare topo, dar cartea funciara va fi facuta de cumparator. 
 Dl. consilier Rinescu Marian spune ca totusi nu a intalnit niciun proiect de hotarare care sa 
aiba o ridicare topo. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 20 (douazeci) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier 
Nastase Stefan). 
       x  
      x  x 
 In continuare, dl. Liviu Lunganu prezinta referatul A.D.P. Alexandria si anexele la proiectul 
de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru inchirierea unor utilaje si a unor mijloace de 
transport, aflate in administrarea A.D.P. Alexandria, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public, in domeniul 
privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui bun situat in strada Vedea, zona strand 
Vedea, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, dl. 
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presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 In continuare, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele 
la proiectul de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local 
al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A. 
Alexandria, in vederea casarii, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta 
rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
nefiind, 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, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, 
valorificarea si casarea unor mijloace apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, aflate in administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, presedintii comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa 
care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Violeta Radut prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la asocierea Consiliului local cu Clubul Sportiv Universitatea 
Alexandria pentru sustinerea activitatii de fotbal in sala la nivelul municipiului Alexandria, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de 
hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei locuinte din „locuinta convenabila” in „locuinta 
sociala”, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si nefiind, 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, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la prelungirea liniei de 
creditare catre S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria in vederea achitarii consumului de combustibil 
utilizat pentru furnizarea agentului termiv, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si nefiind, 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 da citire notei de rectificare a HCL nr. 197/29 
septembrie 2009 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 
terenuri, o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl.  secretar Iulian Purcaru prezinta petitiile adresate 
Consiliului local. 
 -Tabel nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 2009, 
conform HCL nr. 178/21.12.2005. 
 Consiliul local ia act si il aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl. consilier Marzan Niculae readuce in atentia Consiliului local problema d-lui. Tanase 
Mihail cu resedinta in municipiul Alexandria, str. Turnu Magurele, bl. 606, sc. A, ap. 7, persoana cu 
handicap locomotor gr. I, care solicita acordarea unei locuinte intr-un bloc prevazut cu lift si rampa 
pentru carucioare. 
 Dl. consilier Marzan Niculae spune ca persoana are domiciliul in municipiul Alexandria si ar 
fi bine daca i s-ar acorda locuinta sociala. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca la locuinte sociale este o lista de prioritati deja aprobata. 
Va trebui ca in 2010 lista sa fie actualizata. Nu cunoaste daca exista o alta posibilitate de a i se acorda 
o locuinta sociala, va trebui sa se discute cu juristii daca acest lucru este posibil, pentru a nu exista 
contestatii ulterioare. 
 Dl. consilier Voicu Ioan este de parere ca trebuie sa se gaseasca solutia legala pentru a-i 
acorda o locuinta sociala. 
 Nemaifiind si alte discutii dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui. consilier 
Marzan Niculae de acordare a unei locuinte sociale d-lui. Tanase Mihail si se aproba cu unanimitate 
de voturi. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta multumeste pentru participare si declara 
inchise lucrarile sedintei. 
  Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                 Ovidiu Oana                                                                 Jr. Iulian Purcaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
  SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV 
Nr. _______din 2 noiembrie 2009 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al 
municipiului Alexandria din 29 octombrie 2009 

 
 
 
 Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 02 noiembrie  2009  la  afisarea 

procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  

Alexandria  din  29 octombrie 2009,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                      CONSILIER, 
 
                   Samuel Bacarna                                     Doina Berechet 
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