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    JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
      CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 
 Incheiat astazi, 11 mai 2017, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 15 (cincisprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, dnii. consilieri Titirisca Florin Nicusor, Nadrag Gigi Gabriel, Preda Catalin Ionut, Florea 
Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru si Epure Haralambie fiind absenti nemotivat.  
 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  
 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si 
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se 
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic, 
reprezentanti mass-media. 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 26 
aprilie 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1195 din 08 mai 2017 si prin adresa nr. 12318 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de 
investitii ,,Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei de proiecte pe anul 2017  pe care le va elabora 
S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de proiectare prestate de 
S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notelor de fundamentare pentru achizitia de 
autoturisme; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 33 din blocul L28, 
strada Dunarii, municipiul Alexandria, din “locuinta de protocol” in “locuinta de serviciu”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local 
a unui teren situat in strada Libertatii, nr. 150B; 
 -Petitii si interpelari; 

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

- Proiect de hotarare cu privire actualizarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul 
de investitii ,,Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. II la HCL nr. 199/28.12.2016 

privind  aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de aur” 2017 
prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la 
casatorie; 
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Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la 
vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea Listei de proiecte pe anul 2017  pe care le va elabora S.C. PRIMALEX 
PROIECT TEL S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 
aproba cu unanimitate de voturi.   
 

                                                                         x 
    x                 x 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea tarifelor pentru serviciile de proiectare prestate de S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate 
de voturi.       

             
   x 

    x                 x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea notelor de fundamentare pentru achizitia de autoturisme, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.   
 

                                                                         x 
    x                 x 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 33 din blocul L28, strada Dunarii, municipiul Alexandria, 
din “locuinta de protocol” in “locuinta de serviciu”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.   

                  
   x 

    x                 x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a unui teren situat in strada 
Libertatii, nr. 150B, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte 
de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 
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                                                                         x 
    x                 x 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
modificarea anexei nr. II la HCL nr. 199/28.12.2016 privind  aprobarea organigramei, a statului de 
functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                  
   x 

    x                 x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de aur” 2017 prin acordarea unor premii si 
diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

                  
x 

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta rectificarea nr. 12584/11.05.2017 la Anexa nr. 1 
la H.C.L. nr. 103/26.04.2017 privind Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din 
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 
presedinte de sedinta prezinta rectificarea, o supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 
x 

x  x 
 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
 -Adresa nr. 3036/25.04.2017 a Liceului Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria, prin care 
solicita avizul consultativ al Consiliului local in vederea obtinerii titulaturii de Colegiu National 
Pedagogic Mircea Scarlat. 
 Dl presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Informarea nr. 12628/11.05.2017 a Primarului municipiului Alexandria, dl Victor Dragusin, 
prin care prezinta acordul intre SC HORECA CONSULTING SRL si Municipiul Alexandria. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca acesta este un acord de principiu, in vederea reabilitarii si 
modernizarii Casei de Cultura a municipiului Alexandria. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca este 
vorba de un schimb de teren, pentru ca proprietarul terenului si al cladirii care este lipit de Casa de 
Cultura sa se mute, pentru a putea incepe demersurile in vederea reabilitarii Casei de Cultura, prin 
Compania Nationala de Investitii. De asemenea dl primar Victor Dragusin informeaza ca pentru 
compensari valorice, imobilele ce fac obiectul schimbului vor fi evaluate de catre evaluator autorizat 
ANEVAR. Dl primar Victor Dragusin spune ca a dorit sa prezinte acest acord Consiliului local si sa 
ceara votul de sustinere al acestuia, pentru a prezenta acordul la CNI, in vederea demararii procedurile 
pentru modernizarea Casei de Cultura. 
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 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot acordul prezentat si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                                Florea Voicila                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 12802 din 12.05.2017 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 10.02.2017 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 12.05.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  11.05.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 
   
                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 
 
 
 
 
 
 


