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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 16 mai 2016, 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 17 

(saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti 
nemotivati d-nii consilieri Streinu Marius si Oprea Eduard Laurentiu.  

 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 20 

aprilie 2016, care a fost studiat la sedinta 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, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1021 din 09 mai 2016 si prin adresa nr. 15002 din aceeasi data, a 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investitii “Reabilitare cartier  zona blocurilor F-uri si I-uri, in municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii “Imprejmuire cimitir Sf. Alexandru- Amenajari incinta Cimitirul Eroilor, in municipiul 

Alexandria”; 

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

de investitii “Reabilitare cladire laboratoare Liceul Tehnologic nr. 1 (fost Grup Scolar Tehnic), in 

municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului “Catalog electronic-Sistem electronic de 

management scolar“ in municipiul Alexandria; 

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

2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 

modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, 

poz.2; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A - poz. 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A - poz. 3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Consiliului local pentru inchiriere spatii COMALEX 

pentru Directia economica, resurse umane, a D.G.A.S. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenta constand in produse 

alimentare pentru elevii domiciliati pe raza municipiului Alexandria, care au fost diagnosticati cu 

tuberculoza pulmonara; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de 

prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate 

inchirierii, in municipiul Alexandria; 

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

al municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 29, situata in bloc M9, sc. A, str. Dunarii, din 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului nr. 10000/23.05.2011, incheiat cu S.C. 

SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 84/30.03.2016 privind delegarea gestiunii  
serviciului pentru gestoionarea cainilor fara stapan din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la Modificarea si completarea Capitolului III – Durata 
contractului- din contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de 

administrare a domeniului public si privat al municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011, Anexa nr. 4;  

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 

la S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 

la S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. TERMIC CALOR 

SERV S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de gestiune privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. SERVICIUL 

SANITAR-VETERINAR S.R.L. Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 

la  S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 

bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2015, precum si a raportului privind 

auditarea situatiilor financiare intocmite la 2015, la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a 

raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 

la  S.C. PRIMALEX  PROIECT TEL S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Centrul local 

F.R.I.E.N.D.S.(Faithful Respectful Intelligent Enthusiastic Noble Dynamic Scout) Alexandria in 

vederea realizarii in comun a evenimentului “ZIUA LUMINII”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 108/30.03.2016 privind 

aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 
municipiul Alexandria in anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului “Cupa 

pensionarilor la pescuit”;  

 -Petitii si interpelari. 

 dl primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

hotarare: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Consiliului local pentru inchiriere spatii 

COMALEX pentru Directia economica, resurse umane, a D.G.A.S. Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la Modificarea si completarea Capitolului III – Durata 

contractului- din contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de 

administrare a domeniului public si privat al municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011, Anexa nr. 4. 

 si de asemenea dl primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoareleor 

proiecte de hotarare:  

 - Proiect de hotarare cu privire la prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului 

comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului 

Alexandria, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, Anexa nr. 4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Libertatii, zona bloc 
1612, lot 1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 49/28.02.2011 privind 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri in municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la revocarea HCL nr. 129/20.04.2016 privind inchirierea prin 

licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in soseaua Turnu Magurele, zona bloc 599. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la 

vot ordinea de zi cu modificarile aduse de dl 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 actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 

“Reabilitare cartier  zona blocurilor F-uri si I-uri, 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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Imprejmuire cimitir Sf. 

Alexandru- Amenajari incinta Cimitirul Eroilor, 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 aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitare 

cladire laboratoare Liceul Tehnologic nr. 1 (fost Grup Scolar Tehnic), 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. 
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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 

aprobarea proiectului “Catalog electronic-Sistem electronic de management scolar“ in municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a avut discutii cu profesori si a observant in 

sedintele pe comisii de specialitate ca sunt trei scoli care nu doresc implementare acestui proiect, fiind 
vorba de 11 miliarde de lei vechi ce vor fi cheltuiti in acest proiect, el fiind bun, dar considera ca ar fi 

trbuit sa se faca o comisie anterior care sa se intalneasca cu comitetul de parinti si consiliul de 
administratie al scolilor pentru a fi consultate si nu doar pe baza unei hartii transmise de catre directorul 

unitatii de invatamant. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune ca acest proiect trebuie amanat 

si sa aiba loc o discutie mai aplicata, deoarece nu toti profesorii doresc acest proiect. 

Dl presedinte de sedinta spune ca nu poate fi amanat proiectul deoarece a fost aprobata ordinea 

de zi. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca ar trebui respins proiectul de hotarare. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca pentru implementarea unui astfel de proiect este nevoie de 

cel putin trei luni, deoarece este vorba de implicarea cadrelor didactice pentru a fi instruiti. De 

asemenea dl consilier Talpiga Stelica spune ca trebuie pus pe primul plan interesul copilului si trebuie 

evitat absenteismul la scoala, iar cu ajutorul acestui catalog online parintele va fi informat in timp real 

cu privire la situatia copilului, astfel va creste nivelul copiilor la nivel local. 

Dl presedinte de sedinta informeaza ca a sosit la sedinta si dl consilier Oprea Eduard Laurentiu, 

astfel fiind prezenti 18 consilieri din totalul de 19 cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absent nemotivat 

dl cosnilier Streinu Marius. 

Dl cosnilier Doncea Bogdan Alin spune ca a participat la sedinta in care a fost prezentat 
proiectul catalogului electronic si precizeaza ca proiectul de fata nu trebuie amanat deoarece se va 

imbunatati calitatea invatamantului si prezenta la cursuri. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca au fost trei scoli care nu au fost de acord cu 

implementarea proiectului. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest subiect a fost prezentat din iarna si a fost supus 

votului acum deoarece trebuie parcursi anumiti pasi, iar acestia se suprapun cu vacanta de vara si odata 

cu inceperea anului scolar parintii si profesorii vor incepe anul scolar cum trebuie. De asemenea dl 

primar Victor Dragusin precizeaza ca nu a inteles de ce cele trei scoli nu au dorit implementarea acestui 

proiect deoarece beneficiile sunt pe toate planurile. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca prin legea invatamantului poate fi un profesor 

obligat sa faca si aceasta treaba. 

Dl consilier Talpiga Stelica spune ca prin fisa postului, profesorul indeplineste si alte sarcini 

date de conducerea unitatii, precizand ca dureaza 5 minute ca un profesor sa indeplineasca aceasta 

sarcina. De asemenea dl consilier Talpiga Stelica precizeaza ca celelalte unitati de invatamant au 

inteles gresit, respectiv ca vor suporta cheltuielile acestui proiect, dar acesti bani vin de la Primaria 
municipiului Alexandria. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan 

si Stancu Iuliana).             

   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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).     

                                                                         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 spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz.2, 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 nu se aproba, obtinand 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).   

   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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A - poz. 2, 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 nu se aproba, obtinand 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).        

                                                                         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 privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A - poz. 3, 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 nu se aproba, obtinand 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  

   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 acordarea unor ajutoare de urgenta constand in produse alimentare pentru elevii domiciliati pe 

raza municipiului Alexandria, care au fost diagnosticati cu tuberculoza pulmonara, 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 

aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 

locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Alexandria, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca primul criteriul se contrazice cu punctul nr. 4, 
respectiv sunt punctati cei care au cereri mai vechi de trei ani, dar acestia nu pot lua. 

Dl presedinte de sedinta spune ca aceste criterii sunt facute de catre Agentia Nationala de 
Locuinte. 

Dl consileir Titirisca Florin Nicusor spune ca va ataca acest proiect in contencios administrativ. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 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 Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana) 

si 1 „abtinere” (dl consilier Oprea Eduard Laurentiu).    

 

   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 al municipiului Alexandria a 

unitatii locative nr. 29, situata in bloc M9, sc. A, str. Dunarii, 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 nu se aproba, obtinand 12 voturi „pentru” si 6 

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

Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).     

  

                                                                         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 contractului nr. 10000/23.05.2011, incheiat cu S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR 

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 modificarea HCL nr. 84/30.03.2016 privind delegarea gestiunii  serviciului pentru 

gestoionarea cainilor fara stapan 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.   
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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 

aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. ADMINISTRATIA 

STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE 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 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan 
si Stancu Iuliana).      

   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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA S.R.L., 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, 

Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

                                                                         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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a raportului de activitate privind 

incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. TERMIC CALOR SERV 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 12 voturi „pentru” si 6 

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

Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).      

   

   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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a raportului de gestiune privind 

incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR 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 12 voturi 

„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 

Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  

 

 



8 

 

                                                                         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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la  S.C. TRANSLOC PREST 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 12 voturi 
„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 

Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 
 

   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 raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de 

profit si pierdere pe anul 2015, precum si a raportului privind auditarea situatiilor financiare intocmite 

la 2015, la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE 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 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan 

si Stancu Iuliana). 

                                                                         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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2015 la  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 12 voturi 

„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 

Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

   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 asocierea municipiului Alexandria cu Centrul local F.R.I.E.N.D.S.(Faithful Respectful 

Intelligent Enthusiastic Noble Dynamic Scout) Alexandria in vederea realizarii in comun a 

evenimentului “ZIUA LUMINII”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                         x 

    x                 x 
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In continuare, dl 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. 108/30.03.2016 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-

artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2016, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca majoritatea manifestarilor au fost inghesuite in 

luna mai. 

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 

 

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 si desfasurarii concursului “Cupa pensionarilor la pescuit”, 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 Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de 
administrare a domeniului public si privat al municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011, Anexa nr. 4, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest contract se prelungeste cu 22 ani si intreaba 

de ce se prelungeste pe acest termen. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune 

prelungirea pe un alt termen, respectiv pe 2 ani. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor si 

aceasta este respinsa obtinand 6 voturi „pentru” (Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 

Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana) si 12 „abtineri”. 

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

vot in forma prezentata si este respins, obtinand 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  

   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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat pe str. Libertatii, zona bloc 1612, lot 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 este respins, obtinand 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).    
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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.1 la HCL nr. 49/28.02.2011 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului 

privat de interes local a unor terenuri 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 este respins, obtinand 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).   
   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 revocarea HCL nr. 129/20.04.2016 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren, 

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

Magurele, zona bloc 599, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se bucura pentru acest proiect de hotarare, fiind 

vorba de o actiune cetateneasca sustinuta de dansul impreuna cu 55 de persoane care au semnat pentru 

revocarea acestui proiect. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca au mai fost revocate hotarari, precizand ca a dat curs 

acestei solicitari, dansul mergand pe teren in zona respectiva. Tot dl Primar Victor Dragusin spune ca 

proiectul anterior privea amplasarea unui spatiu comercial pentru paine a unui producator local, pretul 

painii fiind unul foarte mic. 
 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 prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

-Tabelul nominal nr. 7656/09.05.2016 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipiul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2016, 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. 7657/09.05.206 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 iunie 2016, 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. 7658/09.05.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele – luptatorii pentru 

victoria revolutiei din decembrie 1989 care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2016, 

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. 7659/09.05.2016 cu persoanele- veterani si vaduve de razboi care pot 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2016, 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. 7660/09.05.2016 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Alexandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 2016, 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. 7661/09.05.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele-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 beneficiaza de transport gratuit urban, pe luna iunie 2016, 

conform HCL nr 272/25.09.2016. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 7664/09.05.2016 al DGAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care 

frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport 
gratuit urban, pe luna iunie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

-Punctul de vedere nr. 15224/12.05.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu, cu privire la 

cererea comuna nr. 14708/06.05.2016 a domnului Tudose Iulian Gabi, chirias al unitatii locative (tip 

ANL) nr. 11 situata in blocul S1, sc. A, str. Dunarii, municipiul Alexandria si a domnului Costache 

Costel Adrian, chirias al unitatii locative nr. 7, situata in blocul S4, sc A, str. Dunarii, municipiul 

Alexandria 

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

-Referatul nr. 7733/09.05.2016 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Dobre 

Ileana. 

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

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

aproba cu unanimitate de voturi.  

-Referatul nr. 7707/09.05.2016 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Cucui 

Relu-Daniel. 
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 euro. 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Adresa inregistrata la nr. 15289/11.05.2016 a APA Condominiul 50 Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea APA Condominiul 50 Alexandria si se aproba 

cu  14 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor si 

Neacsu Alexandru) d-na consilier Stancu Iuliana fiind iesita din sala. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca din data de 17.05.2016 va intra in concediu de odihna, 

care va fi intrerupt pentru in functie de problemele ce vor aparea. 

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 

             MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 16126 din 19.05.2016 

 

 
 

 
 

PROCES VERBAL 

 

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

din 16.05.2016 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 19.05.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  16.05.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                             Plosceanu Cristian 

 


