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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 24 octombrie 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 21 (douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local.  
 Dl. presedinte de sedinta Augustin Ioan 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 

august 2016, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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

din 28 septembrie 2016, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Augustin Ioan, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2307 din 14 octombrie 2016 si prin adresa nr. 31401 din aceeasi 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile 
de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2016-2017; 

 -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 executiei bugetului local al municipiului Alexandria 

la 30.09.2016; 

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

2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului „Miss Alexandria - editia aII-a”, in 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea „Festivalului de colinde si traditii / obiceiuri de 

iarna - editia a II-a”, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului „Mandru de Romania- Mandru de 

Alexandria” editia a II-a, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria, in anul 2017; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria, in anul 2017; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucucresti, zona bloc 805; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local 

Administratia Domeniului Public Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unor locuri de veci 

beneficiarilor Legii nr. 341/2004 in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre unitati de invatamant preuniversitar de stat din 

Municipiul Alexandria; 

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

local al municipiului Alexandria unor bunuriaflate in incinta Pietei Centrale si in administrarea S.C. 

PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun imobil apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public „Directia Generala de 

Asistenta Sociala”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre Scoala gimnaziala „Alexandru Colfescu” 

situata in Str. Dunarii, nr. 292, Alexandria, judetul Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunarii, Baza  Sportiva si de Agrement –Strand, 

zona Peco, nr. cadastral 22586; 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Independentei, nr. 48, nr. cadastral 22166; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc F6, 

CV 83; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburant 

pentru cele doua autoturisme si a unei autoutilitare din dotarea Directiei Generale de Asistenta Sociala 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

TRANSLOC PREST S.R.L. pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pe anul 2016; 

 -Petitii si interpelari; 

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 

hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. pe anul 2016; 

si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de htoarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. Alexandria pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 

TERMIC CALOR SERV S.R.L. pe anul 2016; 

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

local al municipului Alexandria pe anul 2016; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii 

construita prin Agentia Nationala de Locuinte, nr.7, situata in blocul P4, str. Sos. Turnu 

Magurele, nr. 1A, ramasa disponibila in municipiul Alexandria; 

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

spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul 

Dispensarului scolar situat in incinta Liceului teoretic “Constantin Noica”, str. Dunarii, nr. 133; 

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

interes local a unor terenuri situate in strada Dunarii, zona Sere, din municipiul Alexandria pe 

care au fost construite locuinte A.N.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea regimului juridic al unor imobile din 

municipiul Alexandria, situate pe strada Ion Creanga; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare pe durata existentei constructiei, 

catre Registrul Auto Roman R.A., a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in Soseaua Alexandria – Pitesti DJ 504; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea expertizarii tehnice a unor imobile 

din Municipiul Alexandria in vederea stabilirii clasei de risc seismic si fundamentarii 

masurilor de interventie;  

 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 aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2016-2017, 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 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 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 

 

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 local al municipiului Alexandria la 30.09.2016, 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 7 „abtineri” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, 

Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).  
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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 

rectificarea bugetului local al municipiului 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, 
Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel). 

 
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 organizarea concursului „Miss Alexandria - editia aII-a”, 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 

organizarea „Festivalului de colinde si traditii / obiceiuri de iarna - editia a II-a”, in municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedite de 

sedinta supune la vot proiectul de hotarare 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 organizarea concursului „Mandru de Romania- Mandru de Alexandria” editia a II-a, 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 listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul 

Alexandria, in anul 2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

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

referire la persoane, 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 
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horararea sa fie luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru comisia 

de numarare a voturilor formata din 3 membrii. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii 

consilieri Sorin Ilie Gabriel, Stanculea Adrian Robert si Florea Laurentiu. 

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 Stanculea Adrian Robert, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca 
din totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 21 de 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 aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul 

locativ de stat al municipiului Alexandria, in anul 2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii.  

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

referire la persoane, 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 roaga sa se faca propuneri pentru comisia 

de numarare a voturilor formata din 3 membrii. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii 
consilieri Sorin Ilie Gabriel, Stanculea Adrian Robert si Florea Laurentiu. 

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 Stanculea Adrian Robert, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca 

din totalul de 21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 20 de voturi „pentru”, un vot fiind nul. 

Dl presedinte de sedinta spune ca hotararea a fost adoptata 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 

inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. Bucucresti, zona bloc 805, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

x 

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

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

privire la darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 

Public 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 atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unor locuri de veci beneficiarilor Legii nr. 341/2004 

in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989, 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 darea in 

administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

catre unitati de invatamant preuniversitar de stat 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria 

unor bunuriaflate in incinta Pietei Centrale si in administrarea S.C. PIETE SI TARGURI 

ALEXANDRIA S.R.L., 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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta 

Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si 

Nadrag Gigi Gabriel). 

 
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 darea in 

administrare a unui bun imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, catre Serviciul Public „Directia Generala de Asistenta Sociala”, dupa care se trece la 
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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 darea in 

administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
catre Scoala gimnaziala „Alexandru Colfescu” situata in Str. Dunarii, nr. 292, Alexandria, judetul 

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

de voturi. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

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

situat in Str. Dunarii, Baza  Sportiva si de Agrement –Strand, zona Peco, nr. cadastral 22586, 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 dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in Str. Independentei, nr. 48, nr. cadastral 22166, 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 

vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc F6, CV 83, 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 7 voturi „impotriva” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, 

Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).    

 

          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 normativelor privind consumul lunar de carburant pentru cele doua autoturisme si a 

unei autoutilitare din dotarea Directiei Generale de Asistenta Sociala 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 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, 

Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).     

 
                                                                       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 privire la 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, 

CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. 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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, 

Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu 

Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).     
 

x 

x  x 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. 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 

7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, 

Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).  
  

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 de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. 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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore 
Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel). 

  

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 de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pe anul 
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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 

7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, 

Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel). 

                                                                                                                                                                                                                

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 de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR 

S.R.L. 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala 

Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin 

Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).   

                                                                    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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR SERV 

S.R.L. 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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta 
Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si 

Nadrag Gigi Gabriel).  

 

                                                                    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 municipului 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 15 voturi „pentru” si 

6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Nadrag Gigi, 

Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut si Dumitrascu Catalin Alexandru).  

 

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 locuintei pentru tineri, destinata inchirierii construita prin Agentia Nationala de 

Locuinte, nr.7, situata in blocul P4, str. Sos. Turnu Magurele, nr. 1A, ramasa disponibila in municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Mocanu Daniel Marian spune ca are un interes patrimonial in acet proiect de 
hotarare si se va retrage procesul de vot. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

referire la persoane, 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 roaga sa se faca propuneri pentru alegerea 

comisiei de numarare a voturilor formata din trei membrii. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii 

consilieri Ilie Sorin Gabriel, Stanculea Adrian Robert si Preda Catalin Ionut. 

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 exercitarae votului secret. 
Dl consilier Stanculea Adrian Robert, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca 

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

Dl presedinte de sedinta spune ca hotararea a fost adoptata cu rezultatul votului secret. 

Dl consilier Mocanu Daniel Marian revine in sala de sedinta. 

  

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

schimbarea destinatiei pe perioada determinata a unui spatiu apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Dispensarului scolar situat in incinta 

Liceului teoretic “Constantin Noica”, str. Dunarii, nr. 133, 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local a unor terenuri situate 

in strada Dunarii, zona Sere, din municipiul Alexandria pe care au fost construite locuinte 

A.N.L., 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 

stabilirea regimului juridic al unor imobile din municipiul Alexandria, situate pe strada Ion 

Creanga, 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 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore 

Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).  
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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 darea in administrare pe durata existentei constructiei, catre Registrul Auto Roman 

R.A., a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 

situat in Soseaua Alexandria – Pitesti DJ 504 dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

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 expertizarii tehnice a unor imobile din Municipiul Alexandria in vederea stabilirii 

clasei de risc seismic si fundamentarii masurilor de interventie, 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 Rectificarii la HCL nr. 

121 din 28.09.2016, privind modificarea si completarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 69/29.08.2016 privind 

aprobarea vanzarii unor unitati locative construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte in municipiul 

Alexandria. 

Dl presedinte de sedinta precizeaza ca in cuprinsul art. III in loc de „se abroga Art. 2 din HCL 

nr. 69/29.08.2016” se va citi „se abroga Art. 3 din HCL nr. 69/29.08.2016”. 

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 
- Tabelul nominal nr. 14092 din 18.10.2016 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul 

in municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noiembrie 2016, conform HCL nr. 

272/25.09.2015.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala). 

- Tabelul nominal nr. 14091/18.10.2016 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 noiembrie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).   

-Tabelul nominal nr. 14089 din 18.10.2016 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 
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strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna noiembrie 

2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor fiind absent din sala).   

- Tabelul nominal nr. 14088 din 18.10.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

noiembrie 2016, 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. 14087/18.10.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna noimebrie 2016, 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. 14086 din 18.10.2016 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 noiembrie 2016, conform HCL nr. 282/25.09.2015; 

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

-Tabelul nominal nr. 14090/18.10.2016 cu elevii clasele I-VIII care frecventeaza unitatile de 

invatamant pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna 

noiembrie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

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

 -Adresa nr. 13952/18.10.2016 a DGAS Alexandria prin care transmite tabelul nominal - 

supliment nr. 4135/06.10.2016 al Liceului Tehnologic nr. 1  cu elevii la Liceul Tehnologic nr. 1 

Alexandria, care solicita legitimatii de calatorie pe ruta IAA-Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, anul 

scolar 2016-2017. 

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

 -Punctul de vedere nr. 31822/18.10.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 
transferul contractului de inchiriere teren parcare nr. 20065/04.10.2011, zona bloc L8-L9, poz. 10, de la 

dl Cristina Dumitru la dl Cristina Dan. 

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

   -Punctul de vedere nr. 31823/18.10.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

transferul contractului de inchiriere teren parcare nr. 17949/2010, zona bloc 306, poz. 10, de la dl 

Guruianu Mihai la d-na Patencu Monica-Corina. 

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

 -Punctul de vedere nr. 31824/18.10.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

transferul contractului de inchiriere garaj  nr. 1010/2004, zona bloc L28-L29, poz. 13, de la dl Macasoi 

Marian la dl Costea Florian. 

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

 -Punctul de vedere nr. 32269/20.10.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

transferul contractului de inchiriere garaj nr. 11625/1999, zona bloc L14-L31, poz. 27, de la dl Carstica 

Ion la dl Boja Mihail. 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 -Punctul de vedere nr. 31963/19.10.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind cererea 

comuna nr. 29180/30.09.2016 a doamnei Chivu Gina, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 6 situata 

in blocul S1, sc B, str. Dunarii, municipiul Alexandria si a domnului Dragan Florea, chirias al unitatii 

locative nr. 16, situata in blocul S4, sc A, ap 16 str Dunarii, municipiul Alexandria. 

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

-Referatul nr. 13846/11.10.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Coltatu Ionel. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1000 lei. 
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Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 14253/21.10.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Lacatus Alexandrina. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 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. 

-Scrisoarea Federatiei Romane de Fotbal prin care transmit revista Federatiei Romane de fotbal, 

publicatie ce va aparea periodic. 
Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta. 

-Diploma in semn de multumire adresata Consiliului local al municipiului Alexandria din partea 
Armatei Romane – Centrul Judetean Teleorman, cu ocazia zilei Armatei. 

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

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,           

                               Augustin Ioan                                                             Jr. Iulian Purcaru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 32951 din 27.10.2016 

 

 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 

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

din 24.10.2016 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 27.10.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  24.10.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 
 


