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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 19 august 2015, 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 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.  

 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 30 iulie  

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. 

 De asemenea dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul verbal al sedintei 

din 06 august 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, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1602 din 13 august 2015 si prin adresa nr. 21807 din aceeasi data, 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la competarea Anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 privind 

aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea virarilor de credite bugetare de la un capitol la alt 

capitol al clasificatiei bugetare in cadrul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015; 

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

a unor imobile din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si 

asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare Campus Universitar al 

Universitatii Valahia din municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita , pe termen limitat, a unui spatiu 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A, 

CV 79, catre Institutia Prefectului Judetul Teleorman; 
 -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. Bucuresti, zona blocului T4; 

 -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. Dunarii, zona Fruleg, lot 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata, a unor bunuri apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in stare de functionare, din patrimoniul 

municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in patrimoniul 

Universitatii Valahia din Targoviste si administrarea Universitatii Valahia din Targoviste; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata, a unor bunuri apartinand domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in stare de functionare, din patrimoniul 

municipiului Alexandria si administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in patrimoniul 

municipiului Turnu Magurele si administrarea Consiliului local al municipiului Turnu Magurele, 

judetul Teleorman; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A, in incinta 

Gradinitei nr. 5; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat intre str. Libertatii si str. Carpati, 

zona bloc L6; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria a  unitatii locative nr. 53,  bl. B7,  sc.C, str.  1 Mai, nr. 107 si 

schimbarea destinatiei acesteia din „locuinta din fondul locativ de stat” in „locuinta sociala”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru domnul Craciun 

Niculae, reprezentand acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane 

varstnice dependente „Sf. Maria”, din comuna Talpa, judetul Teleorman; 

 -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 virarilor de credite bugetare de la un capitol la alt 

capitol al clasificatiei bugetare in cadrul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015. 

 si deasemenea solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

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

imobil care apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din imobil cu 

destinatia invatamant prescolar, in imobil cu destinatia sediu administrativ, la dispozitia Consiliului 
local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat 

de interes local al municipiului Alexandria, situat in Dj Alexandria-Laceni, Statia electrica 2; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor imobile care apartin domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situate pe strada Al. Ghica nr. 119; 

 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui imobil din administrarea Ministerului 

Mediului, Apelor si Padurilor – Administratia Nationala „Apele Romane” in administrarea 

Consiliului local al Municipiului Alexandria; 

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

obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria – 

strada Alexandru Ghica, strada Mestesugari, strada Dunarii; 

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

anul 2015; 
 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente pentru completarea ordini de zi. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca la sedinta precedenta a solicitat sa ii fie puse la 
dispozitie cele 532 de pagini de la Camera de Conturi, aprobate in sedinta trecuta, unde s-a dispus ca la 

urmatoarea sedinta sa ii fie puse la dispozitie, dar nu le-a primit. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca la sedinta pe comisii de specialitate din ziua precedenta, d-na 

Gafendu Haritina, director al Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite, a fost prezenta cu procesul 

verbal si raportul de audit, dar dl consilier Titirisca Florin Nicusor nu a fost prezent, iar d-na director 

este prezenta in sala si la petitii si interpelari se vor pune in discutie si aceste aspecte. 
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 Nemaifiind si alte discutii, 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 competarea Anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 privind aprobarea Regulamentului 

de convietuire sociala in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 D-na Eleonora Corduneanu, reprezentant al societatii civile, solicita sa ii se spuna exact ce 

inseamna „spatiu de agrement”, asa cum este prezentat in proiectul de hotarare si intreaba daca 

pietonalul este spatiu de agrement, daca are voie sa plimbe cainele pe acolo. 
Dl consilier Petcu Marian Dragos spune ca aspectele sunt precizate in proiectul de hotarare. 

D-na Eleonora Corduneanu spune ca parcul este spatiu de agrement, precum si locurile de joaca 
si pietonalul si intreaba daca are voie pe pietonal sa plimbe cainele. 

Dl consilier Neacsu Ionut spune ca in proiectul de hotarare este precizat ca cetatenii pot plimba 

animalele de companie pe strada si in celelalte spatii, mai putin parcuri si celelalte locuri de agrement, 

numai cu obligativitatea de a detine asupra dansilor materialele necesare pentru curateniea materialelor 

fecale. 

D-na Eleonora Corduneanu spune este interzis accesul biciclistilor pe pietonal si in parcuri celor 

peste 14 ani si intreaba pe unde ar trebui acestia sa circule. 

Dl consilier Neacsu Ionut spune ca acestia pot circula pe celelalte strazi din municipiu, mai 

putin pe pietonal, deoarece acestia prezinta un pericol pentru copii. 

D-na Eleonora Corduneanu intreaba daca sunt spatii special amenajate pentru biciclete. 

Dl consilier Neacsu Ionut spune ca biciclistii se pot plimba in Parcul Padurea Vedea. 

D-na Eleonora Corduneanu spune ca in Parcul Padurea Vedea sunt multi caini maidanezi si sunt 

multe gropi. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca si in cadrul sedintei de Consiliu local se pot aduce 

modificari asupra proiectului de hotarare, presupunand ca d-na Eleonora Corduneanu nu a participat la 
dezbaterea publica si intreaba daca are vre-o propunere pentru proiectul de hotarare. 

D-na Eleonora Corduneanu spune ca nu are nici o propunere, dar dorea sa stie pe unde poate 

plimba cainele, precizand ca Politia Locala nu spune acelasi lucru. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este in discutie un proiect de hotarare pentru completarea 

Regulamentului de convietuire sociala. Tot dl primar Victor Dragusin face referire la pista pentru 

biciclisti si spune ca este un proiect pe o asemenea axa. 

D-na Eleonora Corduneanu spune ca este nevoie de o toaleta publica in municipiu. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in acest an ar trebui sa se realizeze doua toalete publice, 

una in parcul din spatele cinematografului, iar cealalta in zona CEC-ului vechi. Tot dl primar Victor 

Dragusin spune ca au fost achizitionate toalete ecologice pentru a fi amplasate pentru zilele 

municipiului, dar nu considera ca acestea ar reprezenta o solutie civilizata pentru aceasta problema. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                         x 
    x                 x 

 

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

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

declararea ca bunuri apartind domeniului privat de interes local a unor imobile din municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 

sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi 
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„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Neacsu Alexandru, 

Popescu Dumitru Dan, Titirisca Florin Nicusor 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 predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania 
Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii 

obiectivului de investitii „Reabilitare Campus Universitar al Universitatii Valahia din municipiul 
Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl primar Victor Dragusin propune o modificare pentru articolele 2 si 6 din proiectul de 

hotarare, urmare a ultimelor discutii avute cu C.N.I. si propune ca pentru art. 2 sa aiba urmatorul 

continut „ se aproba demolarea constructiei C3 aflata pe amplasament, constructie care nu face obiectul 

predarii anterior semnarii protocolului de predare primire”, iar art. 6 sa aiba urmatorul cuprins „se 

aproba finantarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii si lucrari finantate de UAT Alexandria 

in valoare estimata de 212.085 lei cu TVA inclus”. Dl primar Victor Dragusin spune ca se doreste sa se 

realizeze impreuna cu Universitatea Valahia prin CNI a unei cantine si club pentru tineri. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dl primar a venit cu aceste propuneri in sedinta in 

plen si atrage atentia ca in expunerea de motive si raportul de specialitate este precizat altceva, 

respectiv C1+C3+teren si trebuie corectat. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca 

se aproba demolarea cladirilor care nu fac obiectul predarii si trebuie facuta inventarierea lor. 

Dl administrator public Stefan Tabacitu spune ca este precizat pentru demolarea constructiei 

C3. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este scris „demolarea constructiilor” si nu 
„constructiei” si lasa loc de interpretare ca ar mai fi si altele. 

Dl administrator public Stefan Tabacitu spune ca va fi corectata si expunerea de motive. 

Dl presedinte de sedinta spune ca dl primar a facut propunere pentru „demolarea constructiei” 

nu a „constructiilor”. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba ce reprezinta cheltuielile la care s-a facut 

precizare. 

Dl administrator public Stefan Tabacitu spune ca este vorba de utilitati. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca pana la urma art.4 si art. 6 sunt aceleasi. 

Dl administrator public Stefan Tabacitu spune ca in urma discutiilor cu cei de la CNI, acestia au 

un model tip agreat de ei si se va merge pe acest pe model pentru a nu fi respinsi. 

Nemaifiind alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot cele doua amendamente propuse 

de dl primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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

amendamentele d-lui primar Victor Dragusin, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 
                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

in folosinta gratuita , pe termen limitat, a unui spatiu apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A, CV 79, catre Institutia Prefectului Judetul 

Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
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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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe str. Bucuresti, zona blocului T4, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in ultima sedinta acest proiect nu a trecut, fiind 

vorba de un spatiu ultracentral si a considerat ca pretul este mult prea mic, iar acum este o alta 

problema, respectiv fiind vorba de un teren de 104 metri ocupat de o constructie provizorie, iar in 

momentul in care se va scoate la licitatie acest teren, terenul trebuie sa fie liber, fara constructie. 

Dl secretar Purcaru Iulian spune ca in art. 5 este precizat „contractul de inchiriere inceteaza la 

data incheierii contractului de vanzare-cumparare”, iar cel care a facut solicitarea si-a asumat 

raspunderea ca la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, contractul de inchiriere sa 

inceteze. Tot dl secretar spune ca in momentul in care se incheie contractul de vanzare- cumparare, 

trebuie predat amplasamentul liber de orice sarcina, precizand ca licitatia poate fi castigata intamplator 

de aceeasi persoana. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca licitatia poate fi castigata intamplator si de alta 

persoana, iar in momentul in care e scos la licitatie nu poate fi ocupat de altcineva. 

Dl secretar Purcaru Iulian spune ca exista un contract de inchiriere, iar pana la momentul 

incheierii unui contract de vanzare-cumparare, contractul de inchiriere este valabil. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca in momentul in care hotararea va fi adoptata, 
respectivul care detine contractul trebuie sa aiba declaratie ca renunta la contractul de inchiriere. 

Dl secretar Purcaru Iulian intreaba ce se intampla in situatia in care terenul este scos la licitatie 

timp de trei luni de zile si nu castiga nimeni si ce se intampla cu contractul de inchiriere. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca totul este cusut cu ata alba si mentioneaza ca 

proiectul ar trebui scos de pe ordinea de zi. 

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 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

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

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

municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, zona Fruleg, lot 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 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 transmiterea fara plata, a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, aflate in stare de functionare, din patrimoniul municipiului Alexandria si 

administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, in patrimoniul Universitatii Valahia din 

Targoviste si administrarea Universitatii Valahia din Targoviste, 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

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

transmiterea fara plata, a unor bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, aflate in stare de functionare, din patrimoniul municipiului Alexandria si administrarea 

Consiliului local al municipiului Alexandria, in patrimoniul municipiului Turnu Magurele si 

administrarea Consiliului local al municipiului Turnu Magurele, judetul 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 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” 

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

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 spatiu apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A, in incinta Gradinitei nr. 5, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a observat referitor la acest proiect ca este vorba 

despre un domn care vrea sa faca sedinte si intruniri, nestiind in ce scop, mentionand ca nu intelege 

scopul acestui proiect de hotarare. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este vorba de o solicitare a unui cetatean si il intreaba pe dl 

consilier Titirisca Florin Nicusor daca are vre-o propunere de facut. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba care este scopul pentru care a fost facut acest 

proiect de hotarare. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca este vorba de spatiul unei institutii de invatamant. 
Dl presedinte de sedinta spune ca acel corp este separat de Gradinita nr. 5. 

D-na consilier Stancu Iuliana intreaba daca este schimbata destinatia spatiului respectiv si daca 

nu mai este spatiu de invatamant nu este nici o problema. 

Dl consilier Neacsu Ionut spune ca acel corp de cladire nu face parte din incinta Gradinitei nr. 

5, precizand ca este bine ca cineva sa faca o investitie in acel corp de cladire deoarece se afla  intr-o 

stare avansata de degradare. 

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 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
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Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Oprea Eduard Laurentiu, Neacsu Alexandru, 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 public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat intre str. Libertatii si str. Carpati, zona bloc L6, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii, si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare 
in forma prezentata, il supune la vot si se aproba cu  13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Oprea Eduard Laurentiu, Neacsu Alexandru, 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 trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a  

unitatii locative nr. 53,  bl. B7,  sc.C, str.  1 Mai, nr. 107 si schimbarea destinatiei acesteia din „locuinta 

din fondul locativ de stat” in „locuinta sociala”,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 acordarea unui ajutor financiar lunar, pentru domnul Craciun Niculae, reprezentand 

acoperirea unor cheltuieli necesare la Centrul rezidential pentru persoane varstnice dependente „Sf. 

Maria”, din comuna Talpa, judetul 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 

 

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 destinatiei unui imobil care apartine domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia invatamant prescolar, in imobil cu 

destinatia 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 unaimitate de voturi. 
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                                                                     x 

x  x 

 

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

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

privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in DJ Alexandria-Laceni, Statia elctrica 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 se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 
Titirisca Florin Nicusor, Oprea Eduard Laurentiu, Neacsu Alexandru, 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 alipirea 

unor imobile care apartin domeniului public de interes local al municpiului Alexandria, situate pe 

strada Al. Ghica nr. 119, 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Oprea 

Eduard Laurentiu, Neacsu Alexandru, 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 

preluarea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor – Administratia 

Nationala „Apele Romane” in administrarea 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 

 

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 ,, Reabilitarea si 

modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria – strada Alexandru Ghica, strada Mestesugari, 

strada Dunarii’’, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca pentru 2,5 km este nevoie de 2.200.000 euro, 

considerand ca este o suma prea mare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca proiectul nu se refera doar la turnarea unui covor asfaltic, ci 

si la refacerea canalizarii, trotuare si carosabil, nu este doar o reabilitare a covorului asfaltic clasica care 

este undeva la 400.000 euro/km, este vorba de o lucrare de infrastructura serioasa. De asemenea dl 

primar Victor Dragusin spune ca este vorba de un proiect transfrontalier si este un proiect eligibil, fiind 

vorba de un drum european. 
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Nemaifiind 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 

Titirisca Florin Nicusor, Oprea Eduard Laurentiu, Neacsu Alexandru, 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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 

prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca 

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

 

 

x 

x  x 

 

              In continuare, dl presedinte de sedinta, Florea Voicila, prezinta petitiile adresate Consiliului 

local: 

- Tabelul nominal nr. 10010/13.08.2015 al DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2015, conform HCL nr. 

290/23.10.2014.  

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

- Tabelul nominal nr. 10009/13.08.2015 al DGAS cu persoanele cu handicap grav si accentuat 
si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe 

luna septembrie 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

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

-Tabelul nominal nr. 10014/13.08.2015 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 septembrie 

2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014. 

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

 - Tabelul nominal nr. 10012/13.08.2015 al DGAS cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna septembrie 2015, 

conform HCL nr. 290/23.10.2014. 

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

-Tabel nominal nr. 10013/13.08.2015 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2015 conform HCL nr. 

290/23.10.2014. 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Referatul nr. 9984/12.08.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Ceausu Anghel. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2000 lei. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 9827/10.08.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

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

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Referatul nr. 10142/17.08.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

d-lui Craciun Eugen. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2000 lei. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Referatul nr. 10143/17.08.2015 al DGAS scolarizarea gratuita la Universitatea Valahia din 
Targoviste – Filiala Alexandria, pentru dl. Tanase Florian. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 22428/19.08.2015 al Primarului municipiului Alexandria privind adresa 

transmisa de societatea comerciala SC ARDEAL SRL, inregistrata cu nr. 21096/06.08.2015. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce solicitantul nu a facut o cerere pentru 

cumpararea spatiului. 

Dl presedinte de sedinta spune ca spatiul  este al solicitantului si are terenul concesionat de la 

primarie. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru a primi un credit, trebuie sa se stabilieasca statutul 

terenului, iar in contextul in care compania respectiva nu poate sa dea banii inapoi, banca ii va vinde 

ceea ce are, respectiv cladirea fara teren, iar atunci cumparatorul trebuie sa stie ca acel teren este al 

municipiului. 

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. 16923/19.08.2015 al Serviciului J.A.T.R.U. privind solicitarea SC 

DIFLOR IMPEX SRL nr. 16923/23.06.2015. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca doar d-na Chesnoiu Postumia, sef servicu 
Serviciul Juridic, intelege ca este vorba despre o cota indiviza exclusiva, consideranu-l un punct de 

vedere aberant. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca din aceasta cauza nu poate pune terenul 

garantie la banca si nu vrea o cota exclusiva, ci este o portiune din dreptul dansului de proprietate 

asupra terenurilor, castigat in instanta si v-a mai actiona odata in instanta daca se considera ca instanta 

nu a spus adliteram cum doreste d-na Chesnoiu Postumia. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor 

spune ca nu il intereseaza nici o cota exclusiva ci doar sa poata fi intabulat ca drept de servitute o 

portiune care ii revine dansului, banca cerand acest lucru. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu a intervenit cu absolut nimic in formularea acestui punct 

de vedere. Tot dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor ce solicita 

in concret. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca drumul de la intrare care duce pana spatele 

terenului, fiind vorba de fostele alei ale Fruleg-ului,  a fost impartit si vandut in urma cu zece sau 

doisprezece ani, dansul avand terenul in spate, a cerut doar ca terenul sa fie intabulat, aceasta fiind o 

cerinta a bancii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu stie daca terenurile pot fi intabulate pe cote indivize, 
respectiv ce e cota indiviza nu poate fi materializat si intreaba daca trebuie sa fie intabulat tot terenul ce 

reprezinta cota indiviza pentru toti. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca solicita doar cota dansului, deoarece ceilalti nu si-

au facut actele, dansul facandu-si intabularea la vremea respectiva. 

Dl primar Victor Dragusin roaga reprezentantii Directiei Patrimoniu sa invite reprezentanti ai 

O.C.P.I.-ului pentru o intalnire, pentru a se stabili ce se poate face si o sa fie invitat si dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor. 
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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. 22725 din 21.08.2015 

 

 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 

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

din 19.08.2015 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 21.08.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  19.08.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


