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 Incheiat astazi, 17 iulie 2009, orele 16,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 
Alexandria, care are loc in sala de sedinte a Consiliului Judetean Teleorman, in prezenta a 18 
(optsprezece) consilieri, din totalul de 21 (douazecisiunu) cati alcatuiesc Consiliul local, 3 (trei) fiind 
absenti motivat (dl. consilier Rinescu Marian, Jieanu Eugeniu-Gabriel, Marzan Niculae) 
 Ca urmare, dl. consilier Pisica Gheorghe – presedintele de sedinta – 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 deschise lucrarile sedintei.  
 Deasemenea 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, reprezentanti 
mass-media si secretariatul tehnic. 
 Inainte de prezentarea ordinei de zi, dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la 
procesul verbal al sedintei din 16.06.2009 si nefiind, in conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din 
Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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, in 
conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin dispozitia nr. 1493 din 06 iulie 2009 si prin 
adresa nr. 17635 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 
2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea amplasamentului monumentului „Eroilor Revolutiei 
din Decembrie 1989”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea amplasamentului pentru monumentul cetatenilor din 
municipiul Alexandria decedati in cel de-al doilea razboi mondial; 
 -Proiect de hotarare cu privire la completarea programului local multianual privind cresterea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la hotararea nr. 123 din 16 iunie 2009; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de amplasare a antenelor de telefonie 
mobila in 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 asocierea municipiului Alexandria cu S.C. LUXBA 
DEVELOPMENT S.R.L. Bucuresti in vederea construirii a trei imobile cu locuinte, birouri, spatii 
comerciale si locuri de parcare in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu si a terenului 
aferent care fac parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in cupola 
din Piata Unirii; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu si a terenului 
aferent care fac parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Dunarii, zona bl. 402-403; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. F6-F7; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor Negru Voda si 
Al. Colfescu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, zona bl. 302; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bl. I1, sc. D, parter; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. L30; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bl. H 127; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. H127; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, bl. 712A, parter; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona FRULEG; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc I3, sc. C, 
parter; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. BM1; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bl. 701 C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor Carpati si Al. 
Colfescu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. 1614; 
 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. 1603; 
   -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Soseaua de centura; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in tarlaua 7 (zona Cimitir); 
 -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 Viilor nr. 15; 
 -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 1 Mai; 
 -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 Dunarii, zona bl. 1605; 
 -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 Independentei, nr. 48; 
 -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 Al. Ghica, nr. 261; 
 -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 Al. Ghica, nr. 1C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe Soseaua de centura; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona AGROMEC; 
 -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 M. Kogalniceanu nr. 7-9; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Tr. Magurele, nr. 6; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, zona bl. 252; 
 -Petitii si interpelari. 
 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri de probleme urgente care sa fie cuprinse 
pe ordinea de zi si dl. primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor 
proiecte de hotarari: 

- proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu si a terenului 
aferent care fac parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Dunarii, zona bl. 402-403; 

- proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. BM1; 

- 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 Al. Ghica nr. 261; 

- proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe Soseaua de centura. 
 - 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 Viilor nr. 15; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
- proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu si a terenului 

aferent care fac parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Ion 
Creanga nr. 53; 

- proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. BM3B; 

- 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 Al. Ghica nr. 213 A; 

- 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 Lalelelor; 
 - 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 strada 
Sos. 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 transferarii serviciilor si activitatilor de asistenta 
medicala comunitara exercitate de Ministerul Sanatatii Publice, catre Serviciul public de interes local 
A.A.S.P.S. Alexandria, subordonat Consiliului local al municipiului Alexandria, precum si aprobarea 
organigramei si a statului de functii ale A.A.S.P.S. Alexandria. 
 Toate proiectele de hotarari au fost prezentate si studiate la sedintele comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi prezentata de  
dl. primar cu modificarile si completarile propuse si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 2 
(doua) voturi „impotriva” (d-nii. consilieri Filip Constantin si Nastase Stefan). 
 Se intra in ordinea de zi propriu-zisa si la primul punct, d-na. Haritina Gafencu prezinta raportul 
compartimentului de resort si anexele la  proiectul  de  hotarare  cu  privire  la rectificarea bugetului 
local al municipiului Alexandria pe anul 2009, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 
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 Dl. consilier Toader Dumitru observa ca in aceasta rectificare bugetara nu este prinsa si suma din 
protocolul de preluare a serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara. Deasemenea 
observa ca nici solicitarea Comisiei de cultura, sport, turism nu este prinsa in rectificare, desi exista la 
mapa aceasta solicitare. 
 D-na. Haritina Gafencu spune ca urmeaza ca acestea sa fie cuprinse in urmatoarea rectificare de 
buget. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru” 1 vot „impotriva” (dl. consilier 
Nastase Stefan) si 2 (doua) abtineri (d-nii. consilieri Filip Constantin, Negreanu Florea). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la schimbarea amplasamentului monumentului „Eroilor Revolutiei din 
Decembrie 1989”, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare, 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 
 Tot. dl. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la stabilirea amplasamentului pentru monumentul cetatenilor din municipiul 
Alexandria, decedati in cel de-al doilea razboi mondial, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, 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, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la completarea programului local multianual privind 
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, presedintii comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare, 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, d-na. Rodica Baicu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la modificarea anexei la hotararea nr. 123 din 16 iunie 2009, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, 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. Mihail Mitroi prezinta raportul compartimentului de 
resort si anexa la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de amplasare a antenelor 
de telefonie mobila in 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 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. Adrian Popescu 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 hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 
 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca se asteapta sa se termine cu declararile ca bunuri 
apartinand domeniului privat de interes local, ca ar trebui sa fie lichidate odata aceste treceri din 
domeniul public in domeniul privat. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca aceste treceri din domeniul public in domeniul privat se fac 
la solicitarea mediului de afaceri, care este activ si trebuie sa fie sprijinit in continuare. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru” si 3 (trei) abtineri (d-nii. 
consilieri Toader Dumitru, Nastase Stefan si Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu S.C. 
LUXBA DEVELOPPEMENT S.R.L. Bucuresti in vederea construirii a trei imobile cu locuinte, birouri, 
spatii comerciale si locuri de parcare in 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 Nastase Stefan este de parere ca se face un mare jaf cu aceasta firma LUXBA, care 
nu are date de identificare, nu are bilant contabil, nu are nimic si nu se stie cine este. S-a facut o 
prezentare a firmei-mama in Consiliul local, dar despre LUXBA ROMANIA nu se cunoaste nimic. 
 Dl. presedinte de sedinta atrage atentia d-lui. consilier Nastase Stefan ca a luat cuvantul, desi nu 
si-a anuntat intentia in procesul verbal al sedintei de comisie, iar dl. consilier Nastase Stefan spune ca dl. 
presedinte de sedinta se comporta ca un dictator, incercand sa-i inchida gura. 
 Dl. presedinte de sedinta adreseaza chemare la ordine d-lui. consilierNastase, care perturba 
lucrarile sedintei. 
 Namaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 14 (patrusprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” 
(d-nii. consilieri Nastase Stefan si Filip Constantin) si 2 (doua) abtineri (d-nii. consilieri Negreanu 
Florea, Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu si a terenului aferent care 
fac parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii – cupola, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, 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 
 Tot dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din domeniul public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona blocurilor 402-403, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, 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 
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      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor Negru-Voda si 
Al. Colfescu, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, 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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care 
face parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, 
zona bl. 302, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
avizarea proiectului de hotarare, 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 
 Tot dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la proiectul de 
hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din domeniul public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bl. I1, sc. D, parter, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, 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 17 (saptesprezece) 
voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl. consilier Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. L30, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, 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. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care 
face parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bl. 
H127, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, 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 
17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl. consilier Toader Dumitru) 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren care face parte din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, bl. 712, parter, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 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 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona FRULEG, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarae, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca la aceasta concesionare se propune un tarif de pornire de 
0,13 euro/m.p./luna, in timp ce tarifele pentru inchirieri in aceasta zona sunt de 10-20 ori mai mari. 
 Spune ca evaluatorul trebuie schimbat pentru ca isi bate joc de Consiliul local cu evaluarile pe 
care le face. 
 Propune ca valoarea de plecare sa fie de 10 Euro/m.p./luna. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se obtin 13 (treisprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” (d-nii. 
consilieri Nastase Stefan, Filip Constantin) si 3 (trei) abtineri (d-nii. consilieri Pisica Gheorghe, Tabacitu 
Stefan, Negreanu Florea). 
 Se supune la vot in continuare, varianta propusa de dl. consilier Nastase Stefan cu pretul de 
pornire pentru redeventa de 10 Euro/m.p./luna si se obtin 3 (trei) voturi „pentru” (domnii consilieri 
Nastase Stefan, Filip Constantin si Neghreanu Florea), 2 (doua) voturi „impotriva” (d-nii. consilieri 
Pabacitu Stefan, Pisica Gheorghe) si 13 abtineri. 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, bloc I3, sc. C, parter, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
16 (sasesprezece)  voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. consilier Toader Dumitru) si 1 abtinere (dl. 
consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor 
Carpati si Al. Colfescu, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. consilier Nastase Stefan) si 1 
abtinere (dl. consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 1604, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, 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 15 (cincisprezece) 
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voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” (d-nii. consilieri Toader Dumitru , Nastase Stefan) si 1 
abtinere (dl. consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 1603, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, 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 15 (cincisprezece)  
voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” (d-nii consilieri Nastase Stefan, Toader Dumitru) si 1 
abtinere (dl. consilier Filip Constantin. 
       x                   
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului 
de resort si anexele la proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Soseaua de 
centura, 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 va vota negativ din solidaritate cu Consiliul local 
Poroschia, deoarece este de parere ca ar trebui sa se acorde gratuit acest teren, pentru ca in viitor ar 
putea deveni cartier al Alexandriei. 
 Propune atribuirea cu titlu gratuit a terenului respectiv. 
 Dl. consilier Filip Constantin este de parere ca procedura de a anunta la comisii problemele ce 
vor fi discutate in plenul Consiliului local, este greoaie, deoarece nu pot fi discutate la comisii chiar 
toate problemele. De aceea solicita d-lui. presedinte de sedinta sa le dea voie consilierilor sa spuna tot ce 
au de spus. 
 Dl. presedinte de sedinta Pana Ion, spune ca trebuie aplicat regulamentul de organizare si 
functionare a Consiliului local, dar considera ca dl. consilier Filip Constantin are dreptate ca trebuie sa li 
se acorde dreptul de a-si spune opiniile, dar propune acordarea unui timp de 1-2 minute fiecarui 
consilier, deci 10 minute pentru fiecare proiect de hotarare. 
 Se supune la vot propunerea de a se discuta maximum 10 minute la fiecare proiect de hotarare si 
se aproba cu unanimitate de voturi. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru spune ca propunerea d-lui. consilier Toader Dumitru de acordare cu 
titlu gratuit a terenului respectiv catre Consiliul local Poroschia nu poate fi luata in calcul, deoarece ar 
insemna schimbarea proiectului de hotarare de concesionare, avizat de comisiile de specialitate in 
proiect de hotarare de dare in folosinta gratuita. 
 Dl. consilier Nastase Stefan propune ca redeventa sa fie simbolica, iar dl. consilier Calota 
Florica-Ica propune o suma modica pentru redeventa. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” 
(d-nii. consilier Nastase Stefan si Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bl. 701C, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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 Dl. consilier Nastase Stefan spune ca si in acest caz redeventa calculata este foarte mica si va 
vota impotriva tuturor proiectelor de concesionare, deoarece se creeaza o discrepanta intre cei care 
inchiriaza terenuri si cei care concesioneaza. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (dl. consilier 
Nastase Stefan) si 1 abtinere (dl. consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu 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 tarlaua 7 (zona 
Cimitir), 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 Nastase Stefan spune ca este vorba de o suprafata de 6497 m.p. intr-o zona 
exceptionala a orasului, dar si in acest caz valoarea de pornire a licitatiei este foarte mica 4,5 euro/m.p. 
 Spune ca suprafata respectiva se invecineaza cu proprietatea d-lui. consilier Oana Ovidiu, desi 
din planul de situatie nu reiese acest lucru. 
 De aceea il intreaba pe dl. consilier Oana Ovidiu daca se afla in conflict de interese la acest 
proiect de hotarare. 
 Dl. consilier Oana Ovidiu spune ca dl. consilier Nastase Stefan se afla intr-o grava eroare, 
deoarece proprietatea sa se invecineaza cu terenul din zona AGROMEC, nu cu cel din zona Cimitir. 
 Dl. consilier Nastase Stefan revine si precizeaza ca terenul de fata se afla in vecinatatea 
PROINVEST. Este de parere ca ar fi mai bine ca pe acest teren sa fie extins cimitirul, decat sa fie 
vandut. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” 
(d-nii. consilieri Nastase Stefan si Toader Dumitru) si 1 abtinere (dl. consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu 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 Dunarii, statia auto 1 Mai, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, 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 15 (cincisprezece) 
voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Filip Constantin). 
 In continuare, dl. Adrian Popescu 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 Dunarii, statia auto 1 Mai, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, 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 15 (cincisprezece) 
voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Filip Constantin). 
 (Dl. consilier Draghici George nu a votat deoarece si-a declarat interesul fata de acest proiect de 
hotarare, iar dl. consilier Nastase Stefan nu este in sala). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu 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 Dunarii, zona 
bl. 1605, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru 
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avizarea proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 
dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Filip Constantin). Dl. consilier Nastase 
Stefan nu se afla in sala). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu 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 Independentei nr. 48, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 (sasesprezece)  
voturi „pentru”. (Dl. consilier Tulpan nu a votat deoarece si-a declarat interesul fata de acest proiect de 
hotarare, iar dl. consilier Nastase Stefan nu este in sala). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu 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 Al. Ghica nr. 213A, presedintii 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 16 (sasesprezece) 
voturi „pentru” si un vot „impotriva” (dl. consilier Toader Dumitru). 
 (Dl. consilier Nastase Stefan nu se afla in sala). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu 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 Al. Ghica, nr. 
1C, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, 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. Adrian Popescu 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 zona AGROMEC, 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 Nastase Stefan intreaba daca dl. consilier Oana Ovidiu este vecin cu acest teren, 
pentru ca din desen nu reiese acest lucru. 
 Dl. consilier Oana Ovidiu spune ca este vecin cu acest teren, dar nu are interes pentru acesta. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi impotriva (d-
nii. consilieri Filip Constantin si Nastase Stefan) si 1 abtinere (dl. consilier Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu 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 M. 
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Kogalniceanu nr. 7-9, presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele 
pentru avizarea proiectului de hotarare, 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 16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii. consilieri Nastase Stefan si Filip 
Constantin). 
       x 
            x  x 
 Tot dl. Adrian Popescu 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 str. Turnu Magurele nr. 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 Nastase Stefan spune ca acolo se va construi o vulcanizare si culoarul se va inchide, 
sufocand toata circulatia. 
 Dl. consilier Filip Constantin intreaba pe dl. arhitect sef daca se va bloca, intradevar, calea de 
acces, iar dl. arhitect sef raspunde ca nu se blocheaza. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier 
Nastase Stefan). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu 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 Cuza Voda, 
zona bl. 252, 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 Nastase Stefan spune ca pretul de 44,5 euro, in plin centru, este prea mic si propune 
ca licitatia sa porneasca de la pretul de 100 euro/m.p. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare in varianta 
initiala, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru” si 3 (trei) 
voturi „impotriva” (d-nii consilieri Nastase Stefan, Filip Constantin si Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 In continuare, dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu si a terenului aferent care 
fac parte din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona 
bl. BM3B, 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 Nastase Stefan este de parere ca redeventa stabilita este de 10 ori sub tariful de 
inchiriere si propune ca aceasta sa fie de 30 euro/m.p./luna. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru” si 3 (trei) voturi „impotriva” 
(d-nii consilieri Filip Constantin, Nastase Stefan si Toader Dumitru). 
       x 
      x  x 
 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl. Adrian Popescu 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 Aleea Lalelelor, 
presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate prezinta rapoartele pentru avizarea 
proiectului de hotarare, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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 Dl. consilier Toader Dumitru spune ca a votat impotriva unor proiecte de vanzare. In acest caz pe 
terenul respectiv este construit un garaj. Nu intelege cum a construit pe terenul in cauza, daca nu a avut 
titlu pentru terenul respectiv. Daca s-a eliberat totusi autorizatie de construire, intreaba ce titlu a avut 
terenul respectiv si cine a eliberat autorizatia de construire pentru acel garaj. 
 Intreaba cum se face vanzarea terenului, daca exista o constructie pe el. 
 Dl. consilier Nastase Stefan observa ca proiectele de hotarari de vanzari, au pe toate terenurile 
constructii definitive, cand nu trebuia sa aiba suprafete construite. Spune ca toate sunt vanzari si 
concesionari captive, nimeni altcineva nu poate participa la licitatiile respective in afara de cei care au 
construit pe terenurile respective. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 15 (cincisprezece) voturi „pentru”, 2 (doua) voturi „impotriva” 
(d-nii. consilieri Nastase Stefan, Toader Dumitru) si 1 abtinere (dl. consilier Filip Constantin). 
       x 
      x  x 
 In continuare,dl. Adrian Popescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele la 
proiectul de hotarare cu privire la transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executarii investitiei, a 
unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat in Soseaua 
Turnu Magurele – fosta cazarma a U.M. 01462, catre Agentia Nationala de Locuinte, in vederea 
construirii de locuinte cu 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 pentru ca nu sunt, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 17 (saptesprezece) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Nastase 
Stefan). 
       x 
            x  x 
 In continuare d-na. Cornelia Dumitrescu prezinta raportul compartimentului de resort si anexele 
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea transferarii serviciilor si activitatilor de asistenta medicala 
comunitara exercitate de Ministerul Sanatatii Publice, catre Serviciul public de interes loca A.A.S.P.S. 
Alexandria, subordonat Consiliului local al municipiului Alexandria, precum si aprobarea organigramei 
si a statului de functii ale A.A.S.P.S. 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. presedinte de sedinta solicita propuneri pentru alegerea a trei consilieri in comisia de preluare 
a imobilelor in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicale si dentare. 
 Dl. consilier Filip Constantin propune pe dl. consilier Tabacitu Stefan, dl. consilier Calota 
Florica-Ica propune pe dl. consilier Ganea Filica, iar dl. consilier Tabacitu Stefan propune pe dl. 
consilier Filip Constantin. 
 Nemaifiind si alte propuneri, dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea ca cei trei 
consilieri sa faca parte din comisia respectiva si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
16 (sasesprezece) voturi „pentru” si 2 (doua) abtineri (d-nii. consilieri Nastase Stefan si Filip 
Constantin). 
       x  
      x  x 
 In continuare dl. presedinte de sedinta prezinta Rectificarea nr. 17961/09.07.2009 privind pozitia 
nr. 2 din anexa nr. 1 la HCL nr. 60/19.12.2000, in sensul ca in loc de „str. Libertatii, bl. B2, parter” se va 
citi „strada Libertatii, bl. C1, parter”, 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. 
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 - Tabel nominal cu persoanele cu handicap grav si accentuat si asistentii personali ai persoanelor 
cu handicap grav si accentuat, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna august 2009, 
conform HCL nr. 178/21.12.2005 
 Dl. presedinte de sedinta supune la vot acest tabel si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 - Adresa inregistrata la nr. 17212/03.07.2009 prin care Clubul Sportiv „ABC-JUDO” Alexandria 
solicita suplimentarea bugetului pe anul 2009 cu suma de 3000 lei, necesara pentru realizarea 
obiectivelor propuse. 
 Dl. secretar Iulian Purcaru informeaza Consiliul local ca nu exista contract de asociere intre 
ABC-JUDO si Consiliul local Alexandria si este de parere ca in urmatoarea sedinta ar trebui sa fie 
prezentat aprobarii Consiliului local un astfel de contract. 
 Dl. consilier Nastase Stefan este de parere ca ar trebui aprobat intai contractul de asociere si apoi 
rectificarea bugetara cu suma solicitata. 
 Dl. presedinte de sedinta Pana Ion spune ca va trebui sa se formuleze un raspuns in acest sens 
catre ABC-JUDO. 
 Dl. consilier Filip Constantin este de parere ca ar trebui sa li se dea banii, asa cum s-au dat si 
pana acum, fara contract de asociere si ulterior sa vina si cu contractul de asociere. 
 - Adresa inregistrata la nr. 17890/08.07.2009 prin care S.C. ATLASSIB S.R.L. SIBIU, S.C. 
MILLENIUM TRANS IMPEX S.R.L., S.C. ALLEGRO MAXI TAXI S.R.L. si altii solicita ca opririle 
operatorilor de transport public aflati in tranzit prin Alexandria sa se faca si in alte statii publice in afara 
de autogari, cu aprobarea autoritatii locale. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca deja a avut o intalnire cu transportatorii, pe aceasta tema, ca 
o companie de transport a gasit deja solutia pentru autogara, deci se poate rezolva problema. 
 Va continua discutiile cu acestia si va informa Consiliul local despre solutiile gasite. 
 - Cererea inregistrata la nr. 17913/08.07.2009 prin care dl. ROIBU ION, domiciliat in 
Alexandria, strada Dunarii, nr. 173, bl. 1611, sc. A, et. 4, ap. 16, tatal defunctului ROIBU IONEL care a 
locuit in blocul S3, sc. B, ap. 14, solicita repartizarea locuintei fiului sau decedat catre celalalt fiu in 
viata, ROIBU FLORINEL. 
 D-na. Roibu Ecaterina, mama defunctului solicita in fata Consiliului local ca aceasta garsoniera 
sa ramana ori copilului minor al defunctului, ori fratelui acestuia. 
 Problema va fi analizata din punct de vedere al legalitatii solicitarii si va primi un raspuns. 
 - Prin adresa inregistrata la nr. 18410/14.07.2009, dl. GIURGIUVEANU ION, profesor la sectia 
de JUDO a CSS Alexandria, solicita premierea sportivilor cu rezultate bune la campionatele nationale. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca premierea sportivilor teleormaneni a devenit o traditie, deci 
si de aceasta data vor fi premiati cu ocazia sarbatorilor de iarna. 
 - Adresa nr. 39/10 iulie 2009 prin care Asociatia de prietenie romano-bulgara „Zarezan” 
Alexandria, care solicita analiza modalitatilor si posibilitatilor de actiune in vederea stabilirii de contacte 
cu reprezentantii unor comunitati italiene (Alessandria – Regiunea Piemont, Alessandria de Carretto – 
Regiunea Calabria, Alessandria della Rocca – Regiunea Sicilia) si identifica o prima intalnire care s-ar 
putea realiza prin invitarea reprezentantilor acestor comunitati la Zilele municipiului Alexandria, din 
perioada 29-31 augist 2009. 
 Consiliul local ia act de solicitare. 
 - Prin adresa nr. 71 din 06.07.2009, dl. Florea Voicila, presedinte al Fotbal Club Municipal 
Alexandria, solicita ca in baza contractului de asociere nr. 9028/2007, pentru a evolua in editia 2009-
2010 a Campionatului National Divizia C, sa se aloce suma de 270.000 lei. 
 Dl. consilier Florea Voicila spune ca Alexandria este singura capitala de judet care nu are o 
echipa in liga nationala. 
 S-a rezolvat problema cedarii unui loc in divizia C pentru FCM Alexandria. Cu suma solicitata 
se va putea tinge scopul propus pana la sfarsitul anului. 
 Campionatul incepe din 14 august, dar acum este nevoie de un acord de principiu. 
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 Dl. consilier Nastase Stefan intreaba cum s-a ajuns la aceasta suma, iar dl. consilier Voicila 
Florea spune ca suma a rezultat din insumarea cheltuielilor cu echipa care cedeaza locul, salariile, plata 
antrenorului, primele de joc, etc. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta supune la vot suma solicitata si se aproba cu 17 
(saptesprezece) voturi „pentru” si 1 abtinere (dl. consilier Draghici George). 
 Dl. consilier Toader Dumitru solicita sa i se prezinte in sedinta urmatoare, executia bugetara la 
30 iunie 2009. 
 Intreaba in ce faza se afla comisia de punere in posesie la L10/2001, deoarece s-a prezentat in 
audienta cetateanul Selea Marin care a primit drept de proprietate asupra unui teren, dar nu este pus in 
posesie. 
 Dl. primar Victor Dragusin spune ca legea nu a prevazut o astfel de situatie. Cetateanul respectiv 
a primit drept de proprietate prin hotarare judecatoreasca pentru un teren aflat pe vechiul amplasament, 
pentru care altor cetateni li s-au emis titluri de proprietate. 
 Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, 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,           
                                    Ion Pană                                                                Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
  SERVICIUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV 
Nr.           din 22 iulie 2009 
 
 
 
 
 
 

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

Alexandria din 17 iulie 2009 
 
 
 Subsemnatii,  Bacarna   Samuel si Berechet Doina,  salariati la Primaria 

municipiului  Alexandria,  am  procedat  azi, 22 iulie  2009  la  afisarea procesului  verbal  

al   dezbaterilor  din   sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din   17 iulie 

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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