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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 23 ianuarie 2018, orele 16,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 

d-nii. consilieri Preda Catalin Ionut si Florea Laurentiu fiind absenti nemotivat si d-na consilier 
Modrigala Constanta Claudia absent motivat.  

 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 21 

decembrie 2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 1 „abtinere” 

(dl consilier Dumitrascu Catalin Ionut). 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 117 din 18 ianuarie 2018 si prin adresa nr. 1381 din aceeasi data, 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din 
anii precedenti, pentru anul 2018; 

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

de investitii „Amenajare teren sintetic (handbal+volei) la Liceul pedagogic Mircea Scarlat” in 

Municipiul Alexandria; 

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

de investitii „Amenajare teren sintetic (hadbal) la Liceul Thnologic nr.1” in Municipiul Alexandria; 

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

de investitii „Sistematizare verticala si racorduri la utilitati Centru multifunctional pentru tineri” in 

Municipiul Alexandria; 

 -Petitii si interpelari; 

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

vot ordinea de zi 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 aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, 
pentru 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 14 voturi 

„pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Grigore Nicusor, Titirisca Florin Nicusor, Dumitrascu Catalin 

Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).   

  

                                                                         x 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Amenajare teren sintetic 

(handbal+volei) la Liceul pedagogic Mircea Scarlat” in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

                   

   x 

    x                 x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Amenajare teren 

sintetic (hadbal) la Liceul Thnologic nr.1” in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

                                                                         x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Sistematizare verticala si 

racorduri la utilitati Centru multifunctional pentru tineri” in Municipiul Alexandria, dupa care se trece 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 -Referatul nr. 492/17.01.2018 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Calota Gheorghe. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 4000 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. 

 -Raportul nr. 15427/29.12.2017 al DGAS Alexandria privind activitatea desfasurata de 

asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017. 

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

 -Punctul de vedere nr. 1233/19.01.2018 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 
privind transferul contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 19006/01.11.2011, zona bloc 809-

810, poz 8, de la doamna Maldaeanu Costina la domnul Badeci Georgel Mihaita. 

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

-Punctul de vedere nr. 1128/18.01.2018 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 1099/29.01.2013, zona bloc 820-

PT15, poz 10, de la doamna Vladusel (fosta Vladu) Ioana Geanina la doamna Vladu Elisabeta. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Punctul de vedere nr. 1237/19.01.2018 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 20331/04.11.2011, zona bloc K7-

G3, poz 4, de la domnul Babuta Serban la domnul Carnaru Dorin Costinel. 

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

-Punctul de vedere nr. 34102/17.01.2018 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 24786/16.11.2010, zona bloc 255A-

253A-256, poz 30, de la domnul Gavanescu Marian la domnul Cimpoae Iulian Ionut. 

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

-Punctul de vedere nr. 349/17.01.2018 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 
privind transferul contractului de inchiriere pentru teren copertina nr. 7628/01.04.2006, zona bloc L4, 

poz 1, de la doamna Vilcea Gabriela Simona la doamna Simionescu Mariana. 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 33666/17.01.2018 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

privind transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 21189/20.10.2017, zona bloc 250-

252, poz 7, de la doamna Gilca Dorina la doamna Dulceanu Marioara. 

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

-Punctul de vedere nr. 1336/18.01.2018 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

privind cererea nr. 282/04.01.2018 a doamnei Cristache Stana, chirias al unitatii locative nr. 42 situata 

in blocul  Social, str. Al Ghica, nr. 121, municipiul Alexandria. 

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

-Punctul de vedere nr. 1400/18.01.2018 al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

privind cererea nr. 2814312/28.12.2017 a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman „General de 

brigada Ion Bunoaica”, inregistrata la Primaria municipiului Alexandria la nr. 34260/29.12.2017. 

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. 1961 din 26.01.2018 

 

           AVIZAT 

                    SECRETAR, 

                 Jr. Purcaru Iulian 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 23.01.2018 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 26.01.2018, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  23.01.2018,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   CONSILIER,                                                            CONSILIER, 

   

                 Plosceanu Cristian            Ene Paulica 

 

 

 
 

 

 


