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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 06 noiembrie 2015, orele 12,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 

d-nii consilier Oprea Eduard Laurentiu si Abalaru Ion fiind absenti nemotivati.  

 Dl presedinte de sedinta Talpiga Stelica incepe sedinta cu un moment de reculegere in memoria 

victimelor de la Clubul Colectiv din municipiul Bucuresti 

 Dl. presedinte de sedinta Talpiga Stelica 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 d-na. Baicu Rodica, ca au fost 

invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul 

tehnic, reprezentanti mass-media. 

 Dl. presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei din 29 

octombrie 2015, 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, Talpiga Stelica, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2105 din 02 noiembrie 2015 si prin adresa nr. 31637 din 03 

noiemrie 2015, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 

 - Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati fiscale pentru contribuabilii persoane 

fizice si juridice din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la semnarea contractului de credit pentru investitii, a contractului 

de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii publice locale si a 

contractului de ipoteca mobiliara intre CEC BANK SA si Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria catre Judetul Teleorman, prin CJ Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 

investitii „Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului „Mandru de Romania- editia I”, in 

municipiul Alexandria;  

 -Petitii si interpelari. 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea  pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 

hotarare: 

- Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2015; 
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si de asemenea introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la virarea de credite intre capitolele bugetului local al 

municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre 

Serviciul Public Local Directia Generala de Asistenta Sociala unui imobil, constructie C2, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 

Bucuresti, CV 52. 

-Proiect de hotarare cu privire la redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu 

personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale in cadrul bugetului local 
al municipiului Alexandria pe anul 2015. 

De asemenea dl primar Victor dragusin multumeste salariatilor din Primaria municipiului 
Alexandria care au strans bani, urmare a initiativei Sindicatului Primalex Alexandria, bani care 

vor fi donati familiior care au avut victime in urma cu o saptamana la Clubul Colectiv din 

Bucureti.  

Tot dl primar Victor Dragusin informeaza ca in cursul zilei anterioare si astazi au fost 

publicate in Monitorul Oficial O.U.G. nr. 52/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 

307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor 

pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea 

grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si 

fortelor de interventie. Dl primar Victor Dragusin precizeaza ca a purtat discutii in cursul acestei 

dimineti cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si in conformitate cu prevederile celor doua 

acte normative dispune aparatului de specialitate sa sigileze sala de sedinte a Casei de Cultura 

pana cand v-a fi reabilitata si se vor obtine avizele de protectie impotriva incendiilor, mentionand 

ca sigilarea se va face impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, sigilare doar a cailor 

de acces la sala de spectacole. 

Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt propuneri cu plobleme urgente care sa fie 
cuprinse pe ordinea de zi. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan intreaba daca pentru proiectul de hotarare privind 

aprobalea listei de prioritati pentru locuinte din fondul locativ exista vre-un termen, deoarece 

doreste sa propuna retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotarare, motivand ca apelul 

pentru persoanele indreptatite pentru a-si actualiza dosarele nu a acordat un termen suficient, 

respectiv doua zile. Dl consilier Popescu Dumitru Dan considerand ca ar fi suficient timp ca acest 

proiect sa intre pe ordinea de zi a sedintei ordinare a acestei luni. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost informat de catre aparatul de specilitate ca 

potrivit legii in vigoare termenul a fost deja depasit, termenul fiind data de intai noiembrie a 

fiecarui an. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca in conditiile de fata, respectiv depasirea 

termenului impus de lege, proiectul de hotarare mai poate fi amanat pentru urmatoare sedinta, 

precizand ca au fost persoane care nu si-au actualizat dosarul deoarece timpul acordat a fost prea 

scurt. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca termenul a fost foarte scurt, si se adreseaza 
unor persoane cu venituri modeste. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca persoana 

care a fost in proiectul de hotarare din sedinta trecuta, pe prima pozitie, respectiv d-na Capra 

Carmen Daniela are o declaratie pe prorie raspundere ambigua.  

De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune colegilor consilieri ca intreaga 

indemnizatie a consilierilor locali ai municipiului Alexandria, pe luna noiembrie 2015, sa fie 

donata familiilor victimelor de la Clubul Colectiv din Bucuresti. 
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Dl consilier Iotu Mihail Lucian, presedinte al comisiei care a analizat dosarele si a intocmit 

lista pentru repartizarea locuintelor da citire procesului verbal al comisiei in urma caruia a fost 

intocmita lista de prioritati. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor isi sustine opinia, respectiv ca proiectul de hotarare sa 

fie amanant pana la urmatoarea sedinta ordinara, considerand ca termenul acordat pentru 

reactualizarea dosarelor a fost unul foarte scurt. 

D-na Baicu Rodica, inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria spune ca 

reglementarea respectiva este inserata intr-o lege locativa speciala, ca atare este o norma juridica 

imperativa si nu se poate amana, precizand ca proiectul a fost introdus corect pe data de 29 
octombrie inainte de termenul prevazut de lege, considerand ca nu se poate amana. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba, daca nu poate fi amanat proiectul de hotarare, 
de ce a fost amanat in sedinta anterioara. 

D-na Baicu Rodica spune ca in timpul sedintei se pot face modificari, conform Legii nr. 215 

si s-a venit repede cu reintroducerea proiectului respectiv. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune d-na Baicu Rodica depaseste legea.  

 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 12 voturi „pentru”, 

4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru si 

Popescu Dumitru Dan) si 1 „abtinere” (d-na consilier Stancu Iuliana). 

  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 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii.  

 Dl primar Victor Dragusin spune ca in urma cu doua zile a aparut o odonanta de urgenta care 

aduce noi modificari la aplicarea Codului Fiscal. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in 

aceasta dimineata, impreuna cu colegii de la Directia Buget Finante Taxe si Impozite, a mai facut 
cateva modificari in minus, respectiv in sensul reducerii taxelor si impozitelor, urmare a coeficientilor 

noii ordonante si roaga pe d-na Ureche Claudia, sef serviciu Servicul Constatare si Impunere Persoane 

Fizice, sa dea citire modificarilor la proiectul prezentat, respectiv reducerea la minimum permis de lege 

al valorilor prevazute in noul Cod Fiscal, astfel incat atat persoanele fizice cat si persoanele juridice sa 

plateasca cat mai putin. 

 D-na Ureche Claudia da citire modificarilor aduse, respectiv: 

• pentru „persoane fizice”: 
- art. 457, alin. (1) de la „0,1% cota de impozitare” se va trece la „0,08% cota de 

impozitare”; 

- art. 458, alin. (1), „0,2” ramane la fel ca in proiectul de hotarare. 

• pentru „cladirile persoanelor juridice”: 

- art. 460, alin (1) de la „0,2% cota de impozitare” se va trece la „0,08% cota de 

impozitare”; 

- art. 460, alin (2) si (3) de la „1,3 % cota de impozitare” se va trece la „0,2% cota de 

impozitare”; 

• pentru „teren intravilan”, persoane fizice si persoane juridice : 
- art. 465, alin. (2) , pentru „Zona A” se va trece de la 7553 la 6042; pentru „Zona B” 

se va trece de la 5269 la 4215;  pentru „Zona C” se va trece de la 3335 la 2668; 

pentru „Zona D” se va trece de la 1763 la 1410. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza d-nii consilieri ca au dreptul sa creasca taxele de la 

500% pana la 1200%, precizand cele prezentate sunt valorile minime, mentionand ca taxele si 
impozitele locale nu au o pondere semnificativa in bugetul local. De asemenea dl primar Victor 

Dragusin propune ca valorile sa ramana cele minime. 
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Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acestea erau propunerile pe care vroia sa le faca si 

dansul in plen, dar este bine ca aceste propuneri s-au facut inainte. 

  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  

 

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

acordarea de facilitati fiscale pentru contribuabilii persoane fizice si juridice din municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca prin O.U.G. din 2015 se prevede sa se faca o 

intelegere ca persoana juridica sa plateasca pana in luna mai marea parte, apoi pana in luna iulie o parte 

din penalitati si o dobanda micsorata si intreaba daca s-a facut asa ceva, precizand ca persoana juridica 

ar trebui sa faca o cerere in acest sens. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor cui se adreseaza acest 

proiect. 

D-na Ureche Claudia spune ca acest proiect de htoarare se adreseaza tuturor celor care au 

majorari pentru intarziere, precizand ca este o forma de angajament, fiind mentionati si pasii care 

trebuiesc urmati. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt mai multe cai de comunicare prin care vor fi 

prezentate aceste aspecte, respectiv prin buletinul informativ al Municipiului Alexandria, prin presa 

locala si in momentul in care respectivii vor veni sa achite vor fi informati. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma 

prezentata, il supune la vot cu modificarile aduse 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 semnarea contractului de credit pentru investitii, a contractului de ipoteca asupra creantelor 

rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara intre 

CEC BANK SA si Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Tirisca Florin Nicusor spune ca de un an de zile s-au luat aprobari pentru acest 

credit si informeaza ca v-a vota impotriva acestui proiect de hotarare, fiind impotriva acestui imprumut 

de 240 de miliarde de lei. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca ar fi trebuit sa se faca si 

trotuarele si peisagistica, sau altele pentru care au fost necesare cheltuieli, dar considera ca in situatia in 

care exista deja o datorie de 20 de milioane de euro pertotal, dl primar doreste sa se mai faca un 

imprumut de 7,5 milioane de euro. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest imprumut vine 

inaintea anului 2016, an electoral, considerand ca nu era nevoie de acest imprumut. Tot dl consilier 
Titirisca Florin Nicusor spune ca tinerii care vor veni din urma si „copiii nostrii” vor plati acest 

imprumut, ca si celalalt imprumut existent. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca 

este o suma imensa si acest proiect de hotarare nu trebuie votat, precizand ca acesta este un proiect 

pentru clientela politica pentru anul 2016, mentionand ca acest proiect de hotarare este o „porcarie”. 

Dl primar Victor Dragusin raspunde afirmatiei d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor „vor platii 

copiii nostrii”, ca cetatenii platesc doar taxele si impozitele locale, intrband-ul pe dl consilier daca s-au 

majorat taxele si impozitele in municipiul Alexandria dupa primul imprumut contractat, totodata 

raspunzand-ui ca acestea nu au fost majorate. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca va transmite 
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corect informatiile opiniei publice, spre deosebire de dl consilier Titirisca Florin Nicusor care incearca 

sa manipuleze cetatenii municipiului Alexandria la posturi de televiziune. Dl primar Victor Dragusin 

spune ca statul roman a stabilit prin lege un grad maxim de indatorare de 30 %. Dl primar precizeaza ca 

a redus cheltuielile de functionare, crescand calitatea serviciilor cu apropape 50 %, astfel ramanand si 

bani pentru dezvoltare. Dl primar Victor Dragusin spune ca se apeleaza la aceasta forma pentru valorile 

mari, pentru cartierele mari, pentru a se putea tine procedura de licitatie, urmand a fi depuse aceste 

proiecte  si pe fonduri europene. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca cetatenii nu vor plati 

nimic pentru aceste imprumuturi, in cazul in care v-a fi atras acest credit, cartierele de locuinte vor fi 

modernizate, iar daca nu, cartierele vor fi facute pe portiuni, in mai multi ani, in functie de veniturile 
anului respectiv. Dl primar Victor Dragusin spune ca este mai avantajos ca aceste cartiere sa fie facute 

deodata, existand o stabilitate economica, luand in considerare si o posibila crestere a preturilor 
materialelor de constructii si a salariilor, spre deosebire de modernizarea pe portiuni ale cartierelor pe 

un termen de mai multi ani. Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin Nicusor 

transmite spaima cetatenilor, iar cetatenii nu vor plati nimic in plus si nu v-a fi afectata activitatea 

Primariei municipiului Alexandria. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca v-a demonstra 

aceste aspecte. Dl primar Victor Dragusin spune ca in conditiile in care va fi atras creditul, acesta v-a 

afecta doar fondul de dezvoltare viitor, respectiv, vor fi mai putini bani pentru dezvoltare, nefiind 

afectat bugetul de functionare. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca datoria va creste si nu stie ce conditii vor fi peste 

zece ani. De asemenea dl consilier intreaba daca datoria publica a municipalitatii va creste. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta nu are nici o legatura cu taxele si impozitele locale, 

acestea nefiind afectate. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca v-a fi afectat doar fondul de 

dezvoltare, precizand ca aceasta investitie poate fi realizata si in zece ani din bugetul de dezvoltare al 

urmatorilor zece ani, sau poate fi facuta intr-un an si se v-a plati in zece ani. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se v-a plati dobanda. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca intradevar v-a fi o dobanda in plus si v-a demonstra ca prin 
cresterea preturilor la materialele de constructie si o posibila inflatie v-a fi mai mare decat dobanda din 

contract. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu se cunosc cu siguranta aceste aspecte, fiind 

doar o prognoza. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca are experienta in administratie si nu este un aventurier. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta il roaga pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor sa lase si 

alti colegi consilieri sa isi spune punctul de vedere. D-na consilier Curea Gina Georgeta il intreaba pe 

dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca se opune gradului de confort si de decenta a cetatenilor 

municipiului Alexandria, dansul nedorind sa aprobe un imprumut care va duce la bunul mers al 

dezvoltarii municipiului. 

Dl presedinte de sedinta spune ca dansul conduce aceasta sedinta si din acest moment nu mai ia 

nimeni cuvantul fara aprobarea dansului. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor doreste sa intervina. 

Dl presedinte de sedinta spune ca l-a ascultat suficient pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor si 

va trece mai departe, oprindu-i microfonul. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor isi exprima nemultumirea fata de situatia creata adresandu-

se cu expresia „sunteti niste nesimtiti”. 

Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor cum de isi permite sa 

ii faca nesimtiti. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu i s-a dat voie sa vorbeasca. 

Dl presedinte de sedinta ii spune d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor ca vorbeste de o ora. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba care este problema daca vorbeste de o ora. 
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Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il spune la vot 

in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alecandru, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor paraseste sala de sedinte a Consiliului local. 

 

                                                                         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 listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat 
al municipiului Alexandria in anul 2016, 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 12 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si 

Stancu Iuliana), d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala. 

             

   x 

    x                 x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria catre Judetul Teleorman, prin CJ Teleorman, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt , dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il 

supune la vot in forma prezentata si este respins, obtinand 12 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Titirisca Florin 
Nicusor si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala. 

Dl presedinte de sedinta informeaza ca acest proiect facea referire la darea catre Spitalul 

Judetean Alexandria o centrala termica, precizand ca nu intelege de ce nu s-a votat acest proiect de 

hotarare. 

D-na consilier Stancu Iuliana propune sa se cumpere o centrala noua pentru siguranta 

pacientilor. 

Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta din proiect era acordata gratuit. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca asta presupune cheltuieli si face referire la discutia purtata 

anterior. Dl presedinte de sedinta roaga ca acest proiect de hotarare sa fie prins pe ordinea de zi a 

sedintei urmatoare. 

              

                                                                         x 

    x                 x  

 

 Dl consilier Neacsu Alexandru revine in sala de sedinta. 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Amenajare Centru Medical de 

Profilaxie Oro-dentara” 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 16 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala. 
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   x 

    x                 x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la organizarea concursului „Mandru de Romania- editia I”, 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 16 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor fiind absent din sala.  
              

                                                                         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 virarea 

de credite intre capitolele bugetului local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

la vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 

Alexandru, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Titirisca Florin 

Nicusor fiind absent din sala. 

 

   x 

    x                 x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul Public Local Directia Generala 

de Asistenta Sociala unui imobil, constructie C2, apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, CV 52, 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 este respins, obtinand 12 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 

Alexandru, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Titirisca Florin 

Nicusor fiind absent din sala.               

 

                                                                         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 

redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati 

administrativ-teritoriale in cadrul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015, 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 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor fiind absent din sala.  

 

                                                               x 

x  x 
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              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Talpiga Stelica, prezinta petitiile adresate Consiliului 

local: 

-Referatul nr. 13512/04.11.2015 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta d-nei Stoian Georgiana. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1000 euro echivalentul in lei. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu 16 voturi „pentru”, dl consilier Titirisca Florin Nicusor. 

Dl consilier Neacsu Alexandru paraseste sala de sedinte. 
-Adresa nr. 6700/06.11.2015 a ADP Alexandria cu privire la prezentarea unor variante pentru 

modificarea programului de lucru, pe luna noiembrie, pentru Sala de Sport – Baza sportiva Peco si 
pentru Balonul presostatic din Complexul de odihna si recreere Strand vedea, dupa cum urmeaza: 

 - Varianta 1: -de luni pana vineri – onorat solicitarile CSS Alexandria; 

-de sambata pana duminica – onorat solicitarile persoane fizice si juridice 

contra-cost; 

-Varianta 2 : -de luni pana vineri – onorat solicitarile CSS Alexandria si ACS Handbal                                  

Teleorman Aleaxandria (club asociat cu Consiliul local Alexandria); 

  -de samabata pana duminica – onorat solicitari persoane fizice si juridice 

contra-cost; 

-Varianta 3: -de luni pana duminica – onorat solicitarile CSS Alexandria (cu prioritate); 

         -onorat solicitari persoane fizice si juridice contra-cost; 

        -onorat solicitari cluburi sportive asociate cu Consiliul local Alexandria. 

 Se pune in dezbaterea Consiliului local adresa ADP Alexandria. 

 Dl consilier Neacsu Ionut propune Varianta nr. 2. 

 Dl consilier Florea Laurentiu propune Varianta nr. 3. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Neacsu Ionut si se aproba, 
obtinand 12 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si 

Stancu Iuliana), d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Florea Laurentiu si este 

respinsa, obtinand 12 voturi „impotriva” si 3 voturi „pentru” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor si Neacsu Alexandru fiind 

absenti din sala. 

 Dl consilier Iotu Mihail Lucian, in numele mai multor colegi consilieri, spune ca trebuie aplicat 

regulamentul Consiliului local al municipiului Alexandria in ceea ce priveste reactiile d-lui consilier 

Titirisca Florin Nicusor. 

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,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                               Talpiga Stelica                                                                 Jr. Iulian Purcaru 
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                   JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 32630 din 11.11.2015 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 06.11.2015 

 

 

 

 Subsemnatii,   Berechet Doina si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi, 11.11.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  06.11.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                   Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 
 


