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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 20 aprilie 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 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.  
 Dl. presedinte de sedinta Mocanu Daniel Marian 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 

martie 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, Mocanu Daniel Marian, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 820 din 13 aprilie 2016 si prin adresa nr. 12613 din aceeasi data, 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2016 in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei si a statului de functii la S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Construire 

locuinta P+1E”- municipiul Alexandria, str. Negru Voda, nr. 56; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Realizare 

locuinta P+1E”- municipiul Alexandria, str. Muncitori, nr. 11; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Transformare 

locuinta parter in locuinta P+M prin consolidare, extindere, supraetajare si desfiintare partiala” 

municipiul Alexandria, str. Potcoava, nr. 3”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 320/29.10.2015 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 2015-2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea 

profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea 

profesionala a functionarilor publici din cadrul Serviciului public local DGAS Alexandria, pe anul 
2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2016 prin 

acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite la 

olimpiadele scolare pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului 

Alexandria pe anul 2015; 



2 

 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la data 

de 31 martie 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru unitati de cult religios din municipiul Alexandria; 

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

autorizatiei privind securitatea la incendiu – Cladire sediu Primaria municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii Hală, 

poz.1; 
 -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 Cuza Voda, zona bloc 

V7; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, zona bloc 

599; 

 -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 Bucuresti, zona Cimitir 

Sf. Alexandru; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, 

construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr.1, situata in blocul S2, sc. B, str. Dunarii, ramasa 

disponibila in municipiul Alexandria; 

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

a unui teren din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil, apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 2J; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren, apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 213 D; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren, apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4, cu nr. cadastral 

23262; 

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

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

invatamant gimnazial, in spatiu cu destinatia de activitate comerciala; 

 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri,  

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria si care fac obiectul 

contractului de delegare a gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL;  

 -Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui imobil, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 6C, lot 1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru lunile mai si iunie-partial 2016, pana la terminarea mandatului; 

 -Petitii si interpelari. 

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

proiecte de hotarare: 

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

desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 2 la  HCL nr. 

381/17.12.2015 pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 a Serviciului 

Public Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr.1. 

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

vot ordinea de zi si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 

Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru si Popescu Dumitru Dan). 

  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 modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de 
reabilitare si reparare strazi in anul 2016 in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

 Dl presedinte de sedinta precizeaza ca la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea 

modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 

2016 in municipiul Alexandria au fost retrase lucrarile de reparatie curte interioara la Scoala generala 

nr. 2, reparatie alei secundare Cimitirul Sf. Alexandru si amenajare alee acces Scoala generala nr. 7. 

Aceste lucrari vor fi efectuate urmand un alt regim juridic. 

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

modificarile aduse, 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 organigramei si a statului de functii la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca societatile din subordinea primariei o sa taie din 

functii, iar in acest caz sunt 5 persoane de la casa de cultura care vor trece in perioada urmatoare ca 

angajati ai primariei, iar 3 locuri vor disparea din aceasta organigrama, considerand ca aceasta societate 

nu presteaza servicii la nivelul asteptarilor populatiei si au tarife mari. De asemenea dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor spune ca societatile din subordinea primariei nu au manageri competenti, iar 

consiliile de administratie sunt formate din oameni apropriati din primarie.  

 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 aprobare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Construire locuinta P+1E”- municipiul 

Alexandria, str. Negru Voda, nr. 56, 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 

aprobare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Realizare locuinta P+1E”- municipiul Alexandria, str. 

Muncitori, nr. 11, 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 aprobare Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) “Transformare locuinta parter in locuinta 

P+M prin consolidare, extindere, supraetajare si desfiintare partiala” municipiul Alexandria, str. 

Potcoava, nr. 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 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 anexei la HCL nr. 320/29.10.2015 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 2015-2016, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a mai rugat ca in momentul in care se desemneaza 

persoane, acestea sa se prezinte in Consiliul local, pentru a vedea cine sunt si ce au facut. 

Dl presedinte de sedinta spune ca acest proiect de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si este obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta roaga sa se 

faca propuneri pentru desemnarea comisiei de numarare a voturilor, formata din trei membrii. 

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Talpiga Stelica, Doncea Bogdan Alin si Cobarlie Silvia. 

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

Florea Voicila 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 Talpiga Stelica, presedinte al comisiei de numarare a voturilor prezinta rezultatul 

votului secret, respectiv 16 voturi „pentri” si 3 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 aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a functionarilor 

publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pe anul 2016, dupa care se trece la intrebari, 
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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 numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici din 
cadrul Serviciului public local DGAS 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 unanimitate de voturi.  

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

privire la aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de aur” 2016 prin acordarea unor premii si 

diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 

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

 

                                                                         x 

    x                 x 

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

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

aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare 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 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 contului anual de executie bugetara al municipiului Alexandria pe anul 2015, dupa 

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

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 

„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea 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 

aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la data de 31 martie 2016, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 
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il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Florea 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 alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor fonduri pentru unitati de cult 
religios 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 

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obtinerea autorizatiei privind securitatea la 

incendiu – Cladire sediu Primaria 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 inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca s-au facut licitatii in tot orasul si s-au pus 

copertine unde trebuie si unde nu trebuie, considerand ca cetatenii nu au fost consultati. Tot dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor spune ca s-au tinut licitatii, iar cetatenii nu s-au prezentat, iar in urma acestora 

s-au pus lanturi la copertinele respective. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca 

aceste copertine trebuie sa fie ale cetatenilor, intreband unde ar trebui un cetatean al municipiului 

Alexandria sa isi parcheze autoturismul inmatriculat in municipiu si care plateste impozit, considerand 

ca trebuie asigurate locuri de parcare pentru toti cetatenii. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor 

intreaba de ce sunt inchise copertinele unde nu s-au tinut licitatii sau unde nu s-au prezentat cetatenii 

pentru licitatie. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta initiativa nu apartine a municipalitatii, ci a 

cetatenilor, precizand ca toate copertinele din cartiere au rezultat in urma unor consultari cu cetatenii. 
Tot dl primar Victor Dragusin spune ca sunt doua locatii in municipiul Alexandria unde nu s-au 

prezentat la licitatie, mergand pe ideea ca daca nu s-au prezentat la licitatie si nu sunt solicitari, 

copertinele pot fi folosite si fara sa se plateasca. Dl primar Victor Dragusin spune ca aceste copertine 

au aparut din dorinta cetatenilor de a avea un loc de parcare, precizand ca municipiul Alexandria are un 

deficit mare de locuri de parcare. 

Dl consilier Neacsu Alexandru spune ca au fost si zone in care locatarii nu au fost de acord, iar 

in zona blocurilor 704 cetatenii au semnat un memoriu in acest sens, in numar de 80 de persoane, care a 

fost depus la registratura Primariei municipiului Alexanria. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost in cartierul respectiv. 

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 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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, apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii Hală, poz.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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, zona bloc V7, 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 

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

municipiului Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele, zona bloc 599, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acesta este un spatiu verde si in blocul respectiv 

cetatenii au dorit un loc de joaca in zona respectiva, iar acum se vine in sedinta consiliului local cu o 

propunere de inchiriere a spatiului respectiv, considerand ca sunt prea multe avantaje pentru anumite 

persoane. Tot dl consilier spune ca v-a ataca aceasta hotarare in contencios administrativ. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca spatiul respectiv se incadreaza in prevederile legale. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acela este un spatiu verde si acolo ar trebui sa fie 

un loc de joaca pentru copii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a raspuns tuturor solicitarilor venite din partea  mediului de 
afacere si nu doreste sa faca rabat pentru un solicitant care poate crea si cateva locuri de munca, 

precizand ca in zona respectiva sunt trei locuri de joaca si vor mai aparea si altele in municipiu. Tot dl 

primar Victor Dragusin spune ca acest proiect de hotarare se incadreaza in privinta reglementarilor 

legale cu privire la spatiul verde. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in municipiul Alexandria este o bataie pe puterea 

de cumparare a oamenilor, fiind o concurenta pe banii oamenilor, iar daca apare un loc de munca intr-o 

parte, locul respectiv dispare din alta parte, considerand ca totul tine de profitabilitate, dand exemplu 

situatia de la TR ADMINISTRARE IMOBILE  unde au disparut opt locuri de munca. 
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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 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru si Popescu Dumitru Dan) 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona Cimitir Sf. Alexandru, 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 

repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia Nationala pentru 

Locuinte, nr.1, situata in blocul S2, sc. B, str. Dunarii, ramasa disponibila in municipiul Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca acest proiect de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si este obligatoriu ca hotararea sa fie luata prin vot secret. Tot dl presedinte de sedinta roaga 

sa se faca propuneri pentru stabilirea comisiei de numarare a voturilor formata din trei membrii. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor pe d-nii 
Talpiga Steliga, Doncea Bogdan Alin si Cobarlie Silvia. 

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

Florea Voicila 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 presedinte al comisiei de numarare a voturilor, dl Talpiga Stelica spune ca din totalul de 19 

voturi valabil exprimate, s-au numarat 19 voturi „pentru” 

 Dl presedinte de sedinta spune ca hotararea a fost adoptata 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 declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a unui teren 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 17 voturi 

„pentru”, d-nii consilieri Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana fiind absenti din sala. 

 

                                                                         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 



9 

 

dezmembrarea unui imobil, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 

situat in strada Alexandru Ghica, nr. 2J, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

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

aproba cu 13 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, 

Neacsu Alexandru si Popescu Dumitru Dan), d-nii consilieri Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana 

fiind absenti din sala. 

   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 teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 213 D, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

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

Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru si Popescu Dumitru Dan), d-nii consilieri Oprea Eduard 

Laurentiu si Stancu Iuliana fiind absenti din sala.    

 

                                                                         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 

dezmembrarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 

situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4, cu nr. cadastral 23262, 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

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

Dan), d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta din sala.  

 

   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 schimbarea pe perioada determinata a destinatiei unui spatiu care apartine domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, din spatiu cu destinatia invatamant gimnazial, in 

spatiu cu destinatia de activitate comerciala, 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin 

Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan), d-na consilier Stancu 
Iuliana fiind absenta din sala.   

                                                                         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 

scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri,  apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria si care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii catre SC Piete 
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si Targuri Alexandria SRL, 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 

18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta din sala.  

 

   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 concesionarea prin licitatie publica a unui imobil, apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 6C, 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 se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

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

Dan), d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta din sala.         

 

                                                                         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 alegerea 

presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru lunile mai si iunie-partial 

2016, pana la terminarea mandatului, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru presedintele de sedinta. 

Dl consilier Neacsu Ionut propune pentru presedinte de sedinta pe dl consilier Florea Voicila. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 
Neacsu Ionut si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 

Neacsu Alexandru si Titirisca Florin Nicusor), d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta din sala. 

 

   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 Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a 

serviciilor de piata 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 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin 

Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan), d-na consilier Stancu 

Iuliana fiind absenta din sala.         

                                                                         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 la  HCL nr. 381/17.12.2015 pentru aprobarea Planului de 

ocupare a functiilor publice pe anul 2016 a Serviciului Public Local Directia Generala de Asistenta 

Sociala Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte 
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de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 18 voturi 

„pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta din sala.         

 

   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 cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, 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 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta din sala.         

 

   x 

    x                 x 

 

In continuare se trece la ultimul punct pe ordinea de zi, petitii si interpelari. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a primit inainte de sedinta o informare din partea 

Arhitectului Sef al municipiului pe care vrea sa o supun atentiei Consiliului local, fiind vorba de 

imposibilitatea in momentul actual de extindere a retelelor de telecomunicatii electronice  precum si 

imposibilitatea realizarii de noi retele de telecomunicatii electronice. Tot dl primar Victor Dragusin 

spune ca exista o lege care este in vigoare, prin care se reglementeaza ca tot ce inseamna 

telecomunicatii curenti slabi sa nu mai fie montate pe stalpii existenti, ci sa fie montate prin canale 

tehnice care trebuiesc facute. Dl primar Victor Dragusin propune sa se faca din partea municipalitatii 

prin Consiliul Judetean sau prin Institutia Prefectului Judetului Teleorman, prin transmitere catre 

Guvernul Romaniei o solicitare de a modifica legea in sensul ca pana la realizarea unor astfel de canale 
subterane unde pot fi montate retele electrice si retele de curenti slabi sa poata fi eliberata autorizatie si 

aviz pentru astfel de telecomunicatii, pentru ca in momentul de fata exista o stare imorala deoarece sunt 

companii care utilizeaza stalpii municipalitatii sau ai CEZ-ului pentru asemenea retele, ele functionand 

dinaintea aparitiei legii respective. Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este inregula ca unii sa poata 

functiona pentru ca au prins legea care le permitea functionarea pe stalpi, iar altii sa nu poata functiona 

pentru ca nu li se pot elibera autorizatii. Tot dl primar Victor Dragusin intreaba Consiliul local daca 

este de acord sa fie partener in acest proiect de modificare a legii respective. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce a venit asa tarziu cu aceasta informare, 

considerand ca nu poate fi de acord cu vorbe prezentate in Consiliul local si trebuia sa se prezinte ceva 

scris. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca s-a venit cu aceasta informare deoarece acum au aparut 

solicitari in acest sens si intreaba daca in momentul de fata colegii consilieri doresc sa semneze aceasta 

expunere de motive pentru a fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu 

13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu), d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta 

din sala. 

Dl primar Victor Dragusin roaga Arhitectul Sef sa coordoneze aceasta actiune si informeaza ca 

din data de 25.04.2016 v-a intra in concediu, care v-a fi intrerupt in functie de necesitati, iar atributiile 

vor fi preluate de dl viceprimar Neacsu Ionut. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta doreste sa aduca in atentia Consiliului local faptul ca la 

scoala gimnaziala „Alexandru Colfescu” a fost identificat un caz de T.B.C. al unui cadru didactic, iar in 

urma unor analize efectuate de Directia Sanitara a judetului Teleorman, un numar de 10 elevi au fost 
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identificati ca fiind infectati cu acest virus si au fost internati la Spitalul Marius Nasta din Bucuresti. 

Tot d-na consilier Curea Gina Georgeta spune ca familiile elevilor au fost luate prin surprindere si o 

parte dintre acestea sunt cu o situatia materiale nu tocmai fericita si propune de a se face demersurile 

necesare pentru a se deconta costul aferent cazarii parintilor care au stat in spital ca apartinatori. Tot d-

na consilier Curea Gina Georgeta spune ca la scoala respectiva mai sunt alti 20 de elevi care sunt sub 

tratament si au nevoie de un anumit regim alimentar si vitamine, considerand ca si in acest caz trebuie 

intervenit cu un spijin. 

Dl Voicu Ioan, director al DGAS Alexandria spune ca pentru prima speta exista un proiect de 

hotarare, mai trebuiesc doar identificate persoanele si sa faca o solicitare in acest sens, iar pentru a doua 
speta se va initia un proiect de hotarare. 

In continuare dl presedinte de sedinta prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
-Tabelul nominal nr. 6981/18.04.2016 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipiul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2016, conform HCL 

nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier 

Stancu Iuliana fiind absenta din sala.  

-Tabelul nominal nr. 6979/18.04.206 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 mai 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier 

Stancu Iuliana fiind absenta din sala.  

-Tabelul nominal nr. 6980/18.04.2016 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 mai 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier 

Stancu Iuliana fiind absenta din sala.  
-Tabelul nominal nr. 6976/18.04.2016 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 mai 2016, 

conform HCL nr 272/25.09.2016. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier 

Stancu Iuliana fiind absenta din sala.  

-Tabelul nominal nr. 6977/17.04.2016 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 mai 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier 

Stancu Iuliana fiind absenta din sala.    

-Tabelul nominal nr. 6975/18.04.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele – luptatorii pentru 

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

conform HCL nr 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier 
Stancu Iuliana fiind absenta din sala.  

-Tabelul nominal nr. 6975/18.04.2016 cu persoanele- veterani si vaduve de razboi care pot 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier 

Stancu Iuliana fiind absenta din sala. 

-Adresa nr. 920/08.04.2016 a Scolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta s-a materializat printr-un proiect de hotarare. 
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-Punctul de vedere nr. 13023/18.04.2016 al Compartimentului Fond Locativ, cu privire la 

schimbul de locuinta sociala solicitat de dl Dobrin Anghel la audientele d-lui Primar in luna februarie 

2016. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier 

Stancu Iuliana fiind absenta din sala. 

-Adresa Fundatiei Sfantul Ioan cel Milostiv prin care aduce la cunostinta dorinta de a ridica un 

edificiu Cultural Ortodox si se solicita o finantare in acest sens. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in solicitare se solicita un teren gratuit de 542 mp si o 

finantare de patru miliarde noua sute lei pentru ridicarea unui edificiu. Tot dl primar Victor Dragusin 
spune ca asolicitat sa fie facute verificari din punct de vedere al legalitaii, precizand ca este vorba de o 

fundatie si nu de o biserica ce apartine Episcopiei ca si bun de patrimoniu, ci de un bun avand in spate 
o fundatie. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca a solicitat si Episcopiei un punct de vedere 

iar Serviciul Juridic a analizat, in functie de legile in vigoare ce se poate face, puncte de vedere care au 

fost puse la mape pentru a fi studiate in sedintele pe comisii de specialitate si roaga d-nii consilieri sa se 

exprime cu privire la aceste aspecte. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca in urma cu un an sau doi 

s-a vandut un teren la solicitarea petentului, in completarea proprietatii particulare pe care o are, iar in 

prezent solicita sa i se puna la dispozitie gratuita un teren. 

Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de punctele de vedere. 

-Adresa d-nei Ciocan Marinela. 

Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta a fost studiata in sedintele pe comisii de specialitate si 

s-a luat act de aceasta. 

-Referatul nr. 13128/18.04.2016 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 

Mihalache Anisoara. 

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 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta din sala.  
-Referatul nr. 7019/18.04.2016 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 

Dobrescu Lenuta. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2500 lei. 

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

aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absenta din sala.  

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,           
                         Mocanu Daniel Marian                                                         Jr. Iulian Purcaru 
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                 JUDETUL TELEORMAN 

             MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 13903 din 26.04.2016 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 20.04.2016 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 26.04.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  0.04.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                             Plosceanu Cristian 

 


