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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 22 mai 2016, orele 10,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului 

Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in prezenta a 14 

(patrusprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind absenti 
nemotivati d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana.  
 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, inlocuitorul 

primarului si secretarul municipiului Alexandria, dl. Neacsu Ionut 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. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul inlocuitorului d-lui. Primar, 

dl Neacsu Ionut, cel care, prin dispozitia nr. 1174 din 18 mai 2016 si prin adresa nr. 15974 din aceeasi 

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

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

comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, 

aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2016, Anexa nr. 4; 

 -Petitii si interpelari. 

 si de asemenea dl Neacsu Ionut solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoareleor proiecte 
de hotarare:  

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea procedurii de depunere si aprobare a cererilor 

pentru acordarea alocatiei zilnice de hrana si pentru asigurarea de imbracaminte, incaltaminte, 

materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive pentru 

copiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale, scolarizarii in sistemul de invatamant de masa in 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe perioada determinata de 10 

ani, a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre 

Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman. 

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

vot ordinea de zi cu modificarile aduse de dl Neacsu Ionut 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 prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate 

publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr. 
65/31.03.2016, Anexa nr. 4, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan doreste sa faca cateva precizari cu privire la acest 

proiect de hotarare care nu a trecut in sedinta trecuta, respectiv conform prevederilor legale, conducerea 

societatii cu cel putin sase luni anunta Consiliul local, ceea ce a si facut, pentru prelungirea contractului 

de delegare. De asemenea dl Tabacitu Stefan spune ca in urma cu sase luni a fost prezentat un plan de 

investitie si conform prevederilor legale, perioada de prelungire a contractului se prelungeste cu 

perioada de amortizare a investitiilor, astfel s-a ajuns la aceasta perioada de  delegare a contractului. 
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Tot dl Tabacitu Stefan spune ca actualul contract de delegare a gestiunii expira maine, 23.05.2016, 

acesta fiind motivul pentru care a fost convocata aceasta sedinta extraordinara. 

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 

aprobarea procedurii de depunere si aprobare a cererilor pentru acordarea alocatiei zilnice de hrana si 
pentru asigurarea de imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, 

transport, materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale, 

scolarizarii in sistemul de invatamant de masa in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

             

   x 

    x                 x 

 

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

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

privire la darea in folosinta gratuita, pe perioada determinata de 10 ani, a unui spatiu apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Inspectoratul Scolar al Judetului 

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. 

Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste 

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                 Florea Voicila                                                               Jr. Iulian Purcaru 
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                 JUDETUL TELEORMAN 

             MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 16392 din 24.05.2016 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 22.05.2016 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 24.05.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  22.05.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                             Plosceanu Cristian 

 


