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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 15 ianuarie 2016, 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 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 
dl consilier Popescu Dumitru Dan si d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent fiind absenti nemotivati.  

 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 

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 17 

decembrie 2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si 

pentru ca nu sunt, 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. 68 din 12 ianuarie 2016 si prin adresa nr. 1090 din aceeasi data, a 

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

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului municipiului Alexandria din 

anii precedenti, pentru anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 
municipiului Alexandria pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual la contractele de inchiriere 

pentru terenuri si spatii care expira in cursul anului 2016, pana la 31.12.2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual la contractele de inchiriere 

pentru terenuri parcare care expira in cursul anului 2016, pana la 31.12.2020; 

 -Petitii si interpelari. 

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

hotarare: 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 

activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente pentru completarea ordini de zi, si 

pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi completata cu propunerea d-lui 

primar 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 utilizarii excedentului municipiului Alexandria din anii precedenti, 

pentru anul 2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca aproape toate proiectele de hotarare de pe ordinea 

de zi sunt bune, mai putin acesta, deoarece in acest proiect sunt prinse sume enorme pentru amenajare 

peisagistica Parc Padurea Vedea,  respectiv 22 miliarde de lei. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor 

spune ca dl primar are majoritate si se va aproba aceasta cheltuire a banului public. 
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 Dl primar Victor Dragusin spune ca excedentul bugetului municipiului Alexandria este 

constituit din, jumatate, respectiv 30 miliarde lei vechi, din investitii nefinalizate in anul 2015, in care 

se regaseste si amenajarea peisagistica a Parcului Padurea Vedea. Deasemenea dl primar Victor 

Dragusin precizeaza ca nu sunt bani alocati in plus ci sunt bani neutilizati in anul 2015, urmare a unor 

proceduri birocratice ce tin de inceperea si derularea investitiei. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca 

cealalta jumatate a excedentului o reprezinta incasarile mai mari la bugetul local. Deasemenea dl 

primar Victor Dragusin spune ca amenajarea peisagistica a Parcului Padurea Vedea a fost aprobata in 

anul 2014, cu o derulare de trei ani si o valoare de sase milioane de lei, impartita in doua echipe, 

respectiv pentru partea de peisagistica si partea de infrastructura.  Tot dl primar Victor Dragusin spune 
ca in acest proiect privind utilizarea excedentului se discuta de sumele alocate din excedent pentru 

partea de peisagistica, care implica sistemul de irigat subteran, sistemul de iluminat, mobilier urban si 
pista si multe altele. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca acest proiect inca nu este scos la 

licitatie. 

  Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru”si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru si Oprea Eduard Laurentiu).   

 

                                                                         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 

validarea modificarilor privind majorarea 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 13 voturi „pentru”si 4 

„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru si Oprea 
Eduard Laurentiu).    

 

                                                                         x 

    x                 x 

 

La urmatorul punct 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 prelungirea termenului contractual la contractele de inchiriere pentru terenuri si spatii care 

expira in cursul anului 2016, pana la 31.12.2016, 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 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 

prelungirea termenului contractual la contractele de inchiriere pentru terenuri parcare care expira in 

cursul anului 2016, pana la 31.12.2020, 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 prezinta petitiile adresate Consiliului local al municipiului 

Alexandria: 

-Punctul de vedere nr. 337080/12.01.2016 cu privire la solicitarea formulata de Universitatea 

Vlahia din Targoviste, Facultatea de Stiinte si Inginerie Alexanria. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce Universitatea Valahia nu poate subinchiria. 

Dl presedinte de sedinta spune ca nu este legal, deoarece terenul a fost dat in folosinta gratuita. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuie sa existe o solutie legala pentru ca spatiile 

respective sa fie subinchiriate. 
Dl administrator public Tabacitu Stefan spune ca universitatile au alt regim juridic in legatura 

cu UAT-urile, spre deosebire de scoli si licee, precizand ca bugetul universitatilor este asigurat de 

Ministerul Invatamantului. 

Dl presedinte de sedinta spune ca nu se poate aproba aceasta subinchiriere, conform legii. 

Dl primar Victor Dragusin precizeaza ca este vorba de subinchiriere pentru alte activitati in 

afara de cele de invatamant. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca a rugat aparatul de 

specialitate sa incerce sa se gaseasca o solutie pentru aceasta situatie, fara a se incalca legea. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 1403/14.01.2016 cu privire la preluarea contractului de inchiriere nr. 

7005/27.03.2013, pentru terenul amplasat in strada Confederatiei, zona magazinul Crinul nou de catre 

SC DANAROXY SRL de la SC TOBY & AURELIA SRL. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru”si 3 „abtineri” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor si Neacsu Alexandru). 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

                   JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 1872 din 18.01.2016 

 

 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 

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

din 15.01.2016 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 18.01.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  15.01.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


