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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 21 decembrie 2017, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 20 (douazeci) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 
fiind absent nemotivat dl. consilier Dumitrascu Catalin Alexandru.  

 Dl. presedinte de sedinta Ilie Sorin Gabriel 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 24 

noiembrie 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Ilie Sorin Gabriel, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 3033 din 14 decembrie 2017 si prin adresa nr. 33423 din aceeasi 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2018 pentru 
contribuabilii persoane fizice si persoane juridice din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice 

din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta 

Sociala Alexandria pe anul 2018; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 219/31.07.2017 privind stabilirea 

salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale 

,,Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, 

Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei Politia Locala, Serviciului Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria si Serviciul Public de Interes Local Directia Generala de 

Asistenta Sociala Alexandria; 

  -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico- economice  a obiectivului 
de investitii ,, Retea de iluminat public pe Soseaua Turnu Magurele - incinta fostei U.M., Municipiului 

Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului  de imobile intre municipiul Alexandria 

si Biserica Penticostala Betleem Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria a unor bunuri aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A. pentru 

scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii; 
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-Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in sediul Primariei municipiului 

Alexandria;                                                                                                                                                                                                                                                                              

-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 H.C.C., zona bl. I6; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona 

bl. 588; 

 - Proiect de hotarare cu privire la rectificarea  bugetului local al municipiului Alexandria pe 
anul 2017;  

-Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 
Municipiului Alexandria pe anul 2017, efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2925/28.11.2017; 

 - Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 

Municipiului Alexandria pe anul 2017, efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2979/12.12.2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului  Municipiului Alexandria la 30 

noiembrie 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la  acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe 

anul 2017 din excedentul pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la delegarea administrarii catre consiliile de administratie ale 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria  a imobilizarilor corporale 

aferente acestora; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2017 

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul 
scolar 2017-2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Asociatia Copiilor cu Dizabilitati in vederea realizarii in comun a unor 

actiuni specific copiilor cu autism si tulburare de spectru; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive 

si de tineret care se desfasoara  in municipiul Alexandria in anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului organizarii concursului ,,Uniti 

pentru Romania”; 

 -Petitii si interpelari;  

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

htoarari: 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive 

si de tineret care se desfasoara  in municipiul Alexandria in anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului organizarii concursului ,,Uniti 

pentru Romania”; 
 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea punctelor 62 si 95 ale Anexei nr. II la HCL nr. 

233/24 august 2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale 

aparatului de specialitate al primarului Municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta  a 

Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia 

publica specifica de executie de arhitect, clasa I, cu functia publica generala de executia de consilier, 

clasa I; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la modificare si completarea Anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011; 

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

ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca doreste sa faca un amendament, respectiv ca taxa 

pentru persoane juridice sa ramana la 0,2, spre deosebire de cresterea la 0,5. Tot dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor spune ca exista o neregula cu privire la taxa pentru accesul camioanelor in municipiu, 

respectiv ca taxa actuala este pe zi calendaristica si ar fi mai bine daca ar fi pentru 24 de ore. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca taxa la care face referire dl consilier este singura care creste 

pentru anul viitor, insa proiectul de hotarare este coroborat cu legea bugetului de stat. De asemenea dl 

primar Victor Dragusin spune ca toate UAT-urile au crescut aceasta taxa. Tot dl primar Victor 

Dragusin spune ca aceasta crestere reprezinta mai putin de o treime din reducerea care a avut loc in 

anul 2012. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu propunerea privind taxa 

speciala a camioanelor care intra in municipiu, dar aceasta solutie trebuie verificata si intr-o sedinta 

ulterioara se va modifica regulamentul. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 

Titirisca Florin Nicusor si acesta este respins, obtinand 6 voturi „pentru” (d-nii consiliri Titirisca Florin 

Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia), 9 voturi „impotriva” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Voicila, Streinu Marius, 
Brosteanu Andreea Mioara, Petcu Marian Dragos si Doncea Bogdan Alin). 

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

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

Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Modrigala Constanta Claudia, Nadrag Gigi 

Gabriel si Grigore Nicusor).   

   

                                                                      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 

acordarea de scutiri si reduceri in anul fiscal 2018 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane 

juridice 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 

 

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 de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din municipiul Alexandria, 
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dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta 

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 

          x 

x  x 

 

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

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

privire  la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

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

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii si propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan Alin, 

Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata 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 Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din 

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

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

secret.     

                                                                       x  

x  x 
 

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

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

aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Alexandria si al Directiei Generale de Asistenta Sociala Alexandria pe anul 2018, 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 HCL nr. 219/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si 

contractuale din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor, Directiei 

Politia Locala, Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si 

Serviciul Public de Interes Local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii 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 aprobarea documentatiei tehnico- economice  a obiectivului de investitii ,, Retea de iluminat 

public pe Soseaua Turnu Magurele - incinta fostei U.M., 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 aprobarea schimbului  de imobile intre municipiul Alexandria si Biserica Penticostala 

Betleem 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 trecerea 

din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri aflate 

in administrarea S.C. APA SERV S.A. pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa 

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

sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi 

„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, 
Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

  

   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 apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in sediul Primariei 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 

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

municipiului Alexandria, situat in strada H.C.C., zona bl. I6, 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 

 

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 inchirierii prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bl. 588, 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 

rectificarea  bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2017, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia).    

      

                                                                      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 validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 

2017, efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2925/28.11.2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

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

Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia).    

 

  

   x 

    x                 x 

 

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

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

validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2017, 

efectuate cu Dispozitia Primarului nr. 2979/12.12.2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

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

Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia).    

                                                                      x 

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

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

privire la aprobarea executiei bugetului  Municipiului Alexandria la 30 noiembrie 2017, dupa care se 

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

hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore 

Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

   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 

acoperirea definitiva a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul 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 14 voturi „pentru” si 6 

„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Nadrag Gigi 

Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

     

                                                                      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 delegarea administrarii catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria  a imobilizarilor corporale aferente acestora, dupa care 

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

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru 

anul scolar 2018-2019, 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 Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2017 privind desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2017-2018, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
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publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii si propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Doncea Bogdan Alin, 

Cobarlie Silvia si Florea Laurentiu. 

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata 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 Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca persoana desemnata este prezenta in sala. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este, fiind vorba de directorul economic de la DGAS si 
este posibil sa aiba foarte multa treaba, dara persoana respectiva a fost si pana in prezent membru in 

consiliul de administratie. 
Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din 

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

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

secret. 

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia 

Copiilor cu Dizabilitati in vederea realizarii in comun a unor actiuni specific copiilor cu autism si 

tulburare de spectru, 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 punctelor 62 si 95 ale Anexei nr. II la HCL nr. 233/24 august 2017 privind 

aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta  a Persoanelor precum si pentru 

asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de executie 

de arhitect, clasa I, cu functia publica generala de executia de consilier, clasa I, 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 

modificare si completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate 

publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011, 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 

 

 

                                                                      x 

x  x 
 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
- Tabelul nominal nr. 15076 din 15.12.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul 

in municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2018, 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. 15075/15.12.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

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

urban, pe luna ianuarie 2018, 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. 15070 din 15.12.2017 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din 

cadrul DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si 

poate beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2018, 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. 15072/15.12.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ianuarie 2018, 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. 15073 din 15.12.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

ianuarie 2018, 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. 15071 din 15.12..2017 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

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

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna ianuarie 

2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nr. 15074/15.12..2017 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 ianuarie 2018, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi 

- Referatul nr. 15088/18.12.2017 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
doamnei Duta Claudia Felicia;  

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 6500 lei. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Referatul nr. 14950/13.12.2017 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Mortoi Victor; 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 4000 lei. 
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Nemaifiind si alte propueri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 33044/14.11.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat, 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 12169/2001, zona bloc 38 SERE, poz 

14, de la dl Tatarici Gigel la doamna Ghetea Laura Claudia; 

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

-Punctul de vedere nr. 33153/15.12.2017 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat, 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren copertina nr. 20999/28.08.2014, zona bloc 410, 

poz 12, de la dl Cita Ion la dl Boboc Adrian Irinel; 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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,           

                               Ilie Sorin Gabriel                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 34106 din 27.12.2017 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 
 

 
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 21.12.2017 

 

 

 

 Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 27.12.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  21.12.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                                                                     CONSILIER, 

   

                          Plosceanu Cristian                                                                  Ene Paulica 

 

 
 

 

 

 


