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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 15 martie 2017, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 20 (douazeci) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, dl 
consilier Nadrag Gigi Gabriel fiind absent motivat.  

 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 27 

februarie 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. 817 din 07 martie 2017 si prin adresa nr. 7018 din aceeasi data, a 

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

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

de investitii „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 10”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Modernizare si reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr. 1”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Modernizare si reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Modernizare spatii agrement, imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel 

Mare”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitarea si modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr. 6”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitare Cresa nr. 4”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei nr. 4”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 7”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitare si modernizare retea stradala in municipiul Alexandria, strada Nicolae Balcescu, 

Strada 1 Decembrie, Strada HCC”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Reabilitare si modernizare retea stradala in municipiul Alexandria, strada Libertatii, strada 
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Carpati, strada Independentei, strada Confederatiei, strada 1 Mai, strada C. Brancoveanu, strada Al. 

Colfescu”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 

investitii „extindere cladire laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in 

unitatea administrativ-teritoriala Municipiul Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ 
teritoriale Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in 
Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul”, pe anul 2017;  

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Managementul Deseurilor Teleorman”, pe anul 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 

Euro Teleorman, pe anul 2017;  

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 

Municipiilor din Romania, pe anul 2017;  

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la 
Asociatia Club Sportiv Basket Teleorman - Alexandria, pentru anul 2017;  

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 102/28.09.2016 cu privire la 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul 

scolar 2016-2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii festivalului de teatru scolar „Pauza de 

teatru” 2017, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii concursului de cultura generala „EU 

STIU”, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de 

personal si a Regulamentului de organizare si functionare  ale Serviciului public local “D.G.A.S.” 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

serviciului social furnizat la domiciliu pentru persoane varstnice – Unitate de ingrijire la domiciliu; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 
construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei nr. 15, situata in blocul S1, sc. A, 

str. Dunarii, din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a unitatii locative nr. 9 din blocul 

100G, sc. A, str. Dunarii, nr. 6; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc GA 3 

–Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a obiectivului de investitii „Amenajare 

grup sanitar public, municipiul Alexandria”, str. Dunarii nr. 139, catre Serviciul Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea pe perioada determinata, a unui spatiu excedentar 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din spatiu cu destinatia 

invatamant preuniversitar de stat, in spatiu cu destinatia de sediu administrativ, la dispozitia Consiliului 

local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 

local din municipiul Alexandria a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui imobil-constructie, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 6C, catre 

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman; 

 -Petitii si interpelari; 

Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarare: 

- Proiect de hotarare cu privire la stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta 

familiilor si persoanelor singure domiciliate pe raza municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea mandatului unui membru si desemnarea altui 

membru imputernicit al Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARC 

INDUSTRIAL S.R.L  Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 7/26.01.2017 privind 

asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu S.C. 

„Administratia Strazilor, Constructii Edilitare”, in vederea constituirii societatii comerciale cu 

raspundere limitata „Parc Industrial Alexandria”; 

 -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 Soseaua Turnu Magurele, 

nr. 4;   

 -Proiect de hotarare cu privire la reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor  de organizare a 

adunarilor publice din municipiul  Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 2 a HCL nr. 

16/26.01.2017 privind aprobarea vanzarii in rate a unitatii locative nr. 21 din blocul 704C, sc. A, str. 

Bucuresti;  

 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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 10”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire 
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Liceul Tehnologic nr. 1”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Modernizare si 

reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Modernizare spatii agrement, 

imprejmuire si anvelopare Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si 

modernizarea localului Scolii Gimnaziale nr. 6”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cladire 

Scoala Gimnaziala nr. 5”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Cresa nr. 4”, dupa 
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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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si 
modernizarea infrastructurii Gradinitei nr. 4”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare cladire 

(laboratoare multimedia) Scoala Gimnaziala nr. 7”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si 

modernizare retea stradala in municipiul Alexandria, strada Nicolae Balcescu, Strada 1 Decembrie, 

Strada HCC”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare retea 

stradala in municipiul Alexandria, strada Libertatii, strada Carpati, strada Independentei, strada 

Confederatiei, strada 1 Mai, strada C. Brancoveanu, strada Al. Colfescu”, 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 
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privire la aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Modernizare si 

reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, 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 devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „extindere cladire laboratoare 

Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, 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 

organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala 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 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 

organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ teritoriale 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 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 Planului de analiza si acoperire a riscurilor 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 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 contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

„Teleormanul”, pe anul 2017, 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 

14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta 

Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru si Preda Catalin Ionut). 

 

 

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 contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local 
al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

„Managementul Deseurilor Teleorman”, pe anul 2017, 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 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin 

Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin 

Alexandru si Preda Catalin Ionut).      

 

                                                                       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 contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Euro Teleorman, pe anul 2017, 

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 14 voturi „pentru” si 6 

„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, 

Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru si Preda Catalin Ionut). 

 

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 la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor din 

Romania, pe anul 2017, 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 

14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta 

Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin Alexandru si Preda Catalin Ionut).       
  

                                                                      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 contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
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Municipiului Alexandria, in calitate de membru fondator la Asociatia Club Sportiv Basket Teleorman - 

Alexandria, pentru anul 2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu are nimic impotiva cu finantarea sportului si 

acestui club, dar precizeaza ca ar fi trebuit ca finantarea sa se faca pe Legea nr. 350. 

Dl consilier Augustin Ioan spune ca astfel de finantari trebuiesc facute prin concurs, pe proiect, 

iar finantarea propusa este oportuna si legala. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Dumitrascu Catalin 
Alexandru si Preda Catalin Ionut). 

 
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 modificarea Anexei la HCL nr. 102/28.09.2016 cu privire la desemnarea reprezentantilor 

Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat 

preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2016-2017, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret.  Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Tot dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 
Ilie Sorin Gabriel, Preda Catalin Ionut si Doncea Bogdan Alin. Nemaifiind si alte propuneri dl Florea 

Voicila supune la vot componenta comisiei si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de 

sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului 

secret. 

Dl consilier Ilie Sorin Gabriel, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 20 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 14 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

 

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 organizarii festivalului de teatru scolar „Pauza de teatru” 2017, 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 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 
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aprobarea organizarii concursului de cultura generala „EU STIU”, 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 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 la aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de personal si a Regulamentului 

de organizare si functionare  ale Serviciului public local “D.G.A.S.” 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 Regulamentului de organizare si functionare a serviciului social furnizat la domiciliu pentru 

persoane varstnice – Unitate de ingrijire la domiciliu, 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 repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala 

pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret.  Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Tot dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Ilie Sorin Gabriel, Preda Catalin Ionut si Doncea Bogdan Alin. Nemaifiind si alte propuneri dl Florea 

Voicila supune la vot componenta comisiei si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de 

sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului 
secret. 

Dl consilier Ilie Sorin Gabriel, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 20 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

  

x 

x  x 
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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 vanzarii locuintei nr. 15, situata in blocul S1, sc. A, str. Dunarii, din municipiul 

Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 
horararea sa fie luata prin vot secret.  Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 
Tot dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Ilie Sorin Gabriel, Preda Catalin Ionut si Doncea Bogdan Alin. Nemaifiind si alte propuneri dl Florea 

Voicila supune la vot componenta comisiei si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de 

sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului 

secret. 

Dl consilier Ilie Sorin Gabriel, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 20 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

 

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 vanzarii in rate a unitatii locative nr. 9 din blocul 100G, sc. A, str. Dunarii, nr. 6, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.   

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret.  Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Tot dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Ilie Sorin Gabriel, Preda Catalin Ionut si Doncea Bogdan Alin. Nemaifiind si alte propuneri dl Florea 

Voicila supune la vot componenta comisiei si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de 

sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului 

secret. 

Dl consilier Ilie Sorin Gabriel, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 20 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 
secret. 

 

                                                                       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 

inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al 
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municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc GA 3 –Scoala Gimnaziala Alexandru 

Colfescu, 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 darea in administrare a obiectivului de investitii „Amenajare grup sanitar public, municipiul 
Alexandria”, str. Dunarii nr. 139, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 

Public 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 

schimbarea pe perioada determinata, a unui spatiu excedentar apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, din spatiu cu destinatia invatamant preuniversitar de stat, in spatiu cu 

destinatia de sediu administrativ, la dispozitia Consiliului 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 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 bunuri apartinand domeniului privat de interes local din municipiul Alexandria 

a unor cote parti de teren aferente unor unitati locative apartinand domeniului privat de interes 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 

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 darea 
in administrare a unui imobil-constructie, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 6C, catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

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 se aproba cu unanimitate 

de voturi. 

 

x 

x  x 
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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 stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor 

singure domiciliate pe raza 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 

 
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 

incetarea mandatului unui membru si desemnarea altui membru imputernicit al Municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARC INDUSTRIAL S.R.L  Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret.  Pentru aceasta roaga sa se faca propuneri pentru alegerea comisiei 

de numarare a voturilor compusa din trei membri. 

Tot dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Ilie Sorin Gabriel, Preda Catalin Ionut si Doncea Bogdan Alin. Nemaifiind si alte propuneri dl Florea 

Voicila supune la vot componenta comisiei si se aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de 

sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului 

secret. 
Dl consilier Ilie Sorin Gabriel, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 20 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 20 voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret. 

  

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 modificarea si completarea HCL nr. 7/26.01.2017 privind asocierea Municipiului Alexandria, 

prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu S.C. „Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare”, in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata „Parc Industrial 

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 

concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
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municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 4, 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 reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor  de organizare a adunarilor publice din 

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 

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 

modificarea si completarea anexei nr. 2 a HCL nr. 16/26.01.2017 privind aprobarea vanzarii in rate a 

unitatii locative nr. 21 din blocul 704C, sc. A, str. Bucuresti, 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 petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 2897 din 09.03.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 2889/09.03.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna aprilie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 2890/09.03.2017 cu elevii clasele I-VIII care frecventeaza unitatile de 

invatamant pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 

2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 2892 din 09.03.2017 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 
DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 2891/09.03.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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- Tabelul nominal nr. 2896 din 09.03.201 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna aprilie 

2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 2894 din 09.03.2017 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna aprilie 2017, 

conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Punctul de vedere nr. 7435/13.03.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 9207/1998, zona bl L14-L31, poz 43, de la dl 
Nicolae Georgica la dl Bau Ilie. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 7436/13.03.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

transferul contractului de inchiriere teren garaj nr. 15387/1998, zona bl 901, poz 4, de la dl Ancuta 

Florea la dl Ancuta Adrian. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 7525/14.03.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

preluarea contractului de inchiriere nr. 13792/27.05.2009, pentru terenul amplasament in str. Dunarii 

nr. 222, nl 911, sc C ap 21 de catre SC SMART MEDICAL CLINIC SRL de la CMI MIHAIL 

GABRIEL VOICU; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Referatul nr. 2826/07.03.2017 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta doamnei Zlateanu Adina Brindusa. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 4500 lei. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Referatul nr. 2827/07.03.2017 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta domnului Paun Florin. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 4500 lei. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Adresa nr. 1768/20.02.2017 a Fotbal Club Municipal Alexandria, prin care prezinta raportul de 

activitate pe anul 2016; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -D-na consilier Cobarlie Silvia prezinta raportul comisiei de urbanism cu privire la solicitarea d-

lui Botorogeanu Ilie din sedinta din data 27.02.2017. 

 Domnul presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta. 

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.         din       .03.2017 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 15.03.2017 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 16.03.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  15.03.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


