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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 25 iunie 2015, 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 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, 

dnii consilieri Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana fiind absenti.  

 Dl. presedinte de sedinta Iotu Mihail Lucian 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 09 iunie  

2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, il 

supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl consilier Popescu Dumitru Dan). 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Iotu Mihail Lucian, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1146 din 18 iunie 2015 si prin adresa nr. 16572 din aceeasi data, a 

convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind 

stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 

delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI  ALEXANDRIA S.R.L.;  

 - Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C.TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la reglementarea regimului juridic contraventional pentru oprirea, 

stationarea, parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria si 

accesul pe anumite sectoare de drum; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 

bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014, precum si a raportului privind 

auditarea situatiilor financiare intocmite la 2014, la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 

Alexandria; 

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

domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul public de interes 

local  Administratia Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnul Stoica Nutu din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 32/12.02.2015 privind 

aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 

municipiul Alexandria in anul 2015; 

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

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

2015; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unor drepturi pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte 

eductionale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant de masa, de pe raza municipiului Alexandria;

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica, zona bloc 715A 

(fost PT 2); 

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

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale 

pentru anul 2016, din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de 
locuinte sociale pentru intocmirea listei de prioritati; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul 
locativ de stat al municipiului Alexandria pentru anul 2016 si constituirea comisiei de analiza a 

solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati; 

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

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

L3-L4; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Carpati, nr. 19 B; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria catre Directia  Generala de 

Paza a Judetului Teleorman, serviciu public cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului 

Judetean Teleorman; 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare pe durata existentei constructiei, catre 

Tribunalul Teleorman, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe toata durata de viata a instalatiei 

electrice, catre S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A., a capacitatilor energetice de distributie a energiei 

electrice, aferente lucrarii „Alimentare cu energie electrica apartamente ANL zona Pepiniera II Peco, 

municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, din cadrul obiectivului „Retele tehnico-edilitare, locuinte 

colective in regim de inchiriere-zona Pepiniera II Peco, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea unui teren, din domeniul privat al municipiului 

Alexandria, in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii – 

Zona Han Pepiniera; 

 -Petitii si interpelari. 

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

hotarari: 

- Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al 
municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C.TERMIC CALOR SERV SRL 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a 

bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014, precum si a raportului privind 

auditarea situatiilor financiare intocmite la 2014, la S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 

Alexandria; 

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

de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4; 
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si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

 - Proiect de hotarare cu privire la desemnarea membrilor A.G.A la S.C. TERMIC CALOR 

SERV SRL Alexandria; 

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

de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4, numar 

cadastral 23252; 

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

de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4, numar 

cadastral 23349; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind 

atribuirea contractului de delegare a gestiunii  serviciului public de producere, transport si 
distributie a energiei termice in municipiul Alexandria catre S.C. TERMIC CALOR SERV SRL 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 

interes local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 

213 C, lot 1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investitii „Sarpanta la Gradinita cu program normal nr. 5”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui imobil ce apartine domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia Centrala Termica, in 

„Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului 

Campus Universitar (constructiile C1 si C3) si terenul aferent si asigurarea conditiilor in vederea 
executarii obiectivului de investitii „Reabilitare Campus Universitar al Universitatii „Valahia” din 

municipiul Alexandria”.    

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Complexului de Odihna si recreere 

„Strand Vedea”. 

 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 modificarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii 

de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre 

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 13 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 
Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan) si 1 „abtinere” (dl consilier Neacsu Alexandru). 

 

                                                                         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 

reglementarea regimului juridic contraventional pentru oprirea, stationarea, parcarea neregulamentara 
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pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria si accesul pe anumite sectoare de drum, dupa 

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

proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 3 voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan) si 1 

„abtinere” (dl consilier Neacsu 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 darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand domeniului public si privat 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 13 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, 

Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu).      

  

                                                                      x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul Stoica 

Nutu 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 modificarea anexei la HCL nr. 32/12.02.2015 privind aprobarea principalelor manifestari 

cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2015, dupa 

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

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Oprea Laurentiu) si 1 

„abtinere” (dl consilier Neacsu Alexandru).       

 

                                                                      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 inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice, 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. 

 



5 

 

          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 local al municipiului Alexandria pe anul 2015, dupa care se trece la 

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

il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 
 

                                                                       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 unor drepturi pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinte eductionale speciale, scolarizati in unitatile 

de invatamant de masa, de pe raza municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica, zona bloc 715A (fost PT 2), dupa care se trece la 

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

il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan) si 1 „abtinere” (dl 

consilier Neacsu Alexandru). 

 

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 unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al 

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

discutii, si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare in forma prezentata, 

il supune la vot si se aproba cu  14 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). 

 

x 

x  x 

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

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

privire la  aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pentru anul 2016, din municipiul 
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Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale pentru intocmirea listei 

de prioritati,dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta da citire anexei nr. 2 a hotararii intrucat au aparut modificari la anexa 

respectiva, avand in componenta urmatoarele persoane: presedinte – Neacsu Ionut, membrii – Streinu 

Marius, Ghicica Maria, Brosteanu Andreea Mioara, Neacsu Alexandru, Cocoveanu Maria, Gina Selea, 

secretar – Costache Niculina. 

De asemenea dl presedinte de sedinta, spune ca deoarece hotararea are carecter individual si 

priveste desemnarea de persoane este nevoie de vot secret si invita colegii consilieri sa faca propuneri 

pentru componenta comisiei de numarare a voturilor formata din cel putin 3 membrii. 
Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Talpiga Stelica, Oprea Eduard Laurentiu si dl Florea Laurentiu. 
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Florea Voicila si s e apropba cu 16 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl consilier Florea Laurentiu). 

Tot dl presedinte de sedinta invita secretariatul tehnic sa imparta buletinele de vot si sa se treaca la 

exercitarea votului secret. 

Dl consilier Talpiga Stelica, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca in urma 

exercitarii votului secret, s-au obtinut 16 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”. 

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

secret. 

 

 

x 

x  x 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat al municipiului 

Alexandria pentru anul 2016 si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul 

locativ de stat pentru intocmirea listei de prioritati, dupa care se trece la  intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta, spune ca deoarece hotararea are carecter individual si priveste 

desemnarea de persoane este nevoie de vot secret si invita colegii consilieri sa faca propuneri pentru 

componenta comisiei de numarare a voturilor formata din cel putin 3 membrii. 

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

Talpiga Stelica, Oprea Eduard Laurentiu si dl Florea Laurentiu. 

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

Florea Voicila si s e apropba cu 16 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl consilier Florea Laurentiu). 

Tot dl presedinte de sedinta invita secretariatul tehnic sa imparta buletinele de vot si sa se treaca la 

exercitarea votului secret. 

Dl consilier Talpiga Stelica, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca in urma 

exercitarii votului secret, s-au obtinut 16 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”. 

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

                                                                                                                                                                                         

x 

x  x 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona blocurilor L3-L4, 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 13 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat pe strada Carpati, nr. 19 B, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

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

Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). 

 

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 Regulamentului privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes 

local al 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 13 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu).  

             
   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 

folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria catre Directia  Generala de Paza a Judetului Teleorman, serviciu public cu 

personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean 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 13 voturi „pentru” si 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu) si 1 „abtinere” (dl consilier 

Neacsu Alexandru). 

 

 

                                                                      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 pe durata existentei constructiei, catre Tribunalul Teleorman, a unui teren apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 

4, 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 darea in folosinta gratuita pe toata durata de viata a instalatiei electrice, catre S.C. CEZ 

DISTRIBUTIE S.A., a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice, aferente lucrarii 

„Alimentare cu energie electrica apartamente ANL zona Pepiniera II Peco, municipiul Alexandria, 

judetul Teleorman”, din cadrul obiectivului „Retele tehnico-edilitare, locuinte colective in regim de 
inchiriere-zona Pepiniera II Peco, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 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 unui teren, din domeniul privat al municipiului Alexandria, in domeniul public de interes local 

al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii – Zona Han Pepiniera, 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 desemnarea membrilor A.G.A la S.C. TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta, spune ca deoarece hotararea are carecter individual si priveste 

desemnarea de persoane este nevoie de vot secret si invita colegii consilieri sa faca propuneri pentru 

componenta comisiei de numarare a voturilor formata din cel putin 3 membrii. 

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

Talpiga Stelica, Oprea Eduard Laurentiu si dl Florea Laurentiu. 

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

Florea Voicila si s e apropba cu 16 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl consilier Florea Laurentiu). 

Tot dl presedinte de sedinta invita secretariatul tehnic sa imparta buletinele de vot si sa se treaca la 

exercitarea votului secret. 

Dl consilier Talpiga Stelica, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca in urma 
exercitarii votului secret, s-au obtinut 13 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva”. 

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

secret.  

 

                                                                       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 privire la 

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

situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4, numar cadastral 23252, 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 care apartine domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in strada Sos. Turnu Magurele nr. 4, numar cadastral 23349, dupa care se trece la 

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

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

 

x 

x  x 

 

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

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

modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii  

serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Alexandria 

catre S.C. TERMIC CALOR SERV SRL 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 3 voturi „ impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 

Neacsu Alexandru si Popescu Dumitru Dan). 

 

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 

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile 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 13 voturi 

„pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si 

Oprea Eduard Laurentiu).  

                                                                                                                                                                                              

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 

concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 213 C, lot 1, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, 
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il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu). 

 

                                                                    x 

x  x 

 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona Bl. H1-pozitia 1, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, d-na 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 actualizarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Sarpanta la 

Gradinita cu program normal nr. 5”, 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 schimbarea destinatiei unui imobil ce apartine domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia Centrala Termica, in „Centru Medical de Profilaxie 

Oro-dentara”, 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 

predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de 

Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Campus Universitar (constructiile C1 si C3) si terenul 

aferent si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Reabilitare Campus 
Universitar al Universitatii „Valahia” 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 16 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl consilier Neacsu 

Alexandru). 

 

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 modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Complexului de Odihna si recreere „Strand Vedea”, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Neacsu Ionut spune ca vrea sa faca un amendament la acest proiect de hotarare, 

respectiv, la Art. 1 alin (3), dorind sa fie explicitat intervalul orar in care sunt percepute tarifele 

respective, respectiv pretul de 20 lei sa fie perceput in intervalul orar 08.00-19.00, iar in intervalul orar 

19.00-24.00 sa fie tariful de 30 lei. Dl consilier Neacsu Ionut argumenteaza acest amendament prin 
faptul ca balonul de la Complxul de Odihna si recreere „Strand Vedea” va fi demontat incepand cu luna 

aprilie pana in luna septembrie, iar intervalul orar propus pentru perceperea tarifelor ar fi oportun 
datorita orelor la care se insereaza si se porneste instalatia de iluminat. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier Neacsu Ionut si se aproba 

cu unanimitate de voturi. 

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

lui consilier Neacsu Ionut, il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan). 

 

x 

x  x 

 

              In continuare, dl presedinte de sedinta, Iotu Mihail Lucian, prezinta petitiile adresate 

Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 8157/23.06.2015 al DGAS cu persoanele cu handicap grav si accentuat si 

asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe 

luna iulie 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 8158/23.06.2015 al DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, care 

pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

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

- Tabelul nominal nr.8161/23.06.2015 al DGAS cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna iulie 2015, 

conform HCL nr. 290/23.10.2014. 

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

-Tabelul nominal nr. 8160/23.06.2015 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 iulie 2015, 

conform HCL nr. 290/23.10.2014. 

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

-Tabel nominal nr. 8159/23.06.2015 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2015 conform HCL nr. 
290/23.10.2014. 

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

-Referatul nr. 8139/22.06.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Stancu Valentin Renato. 

Dl consilier Florea Laurentiui propune acordarea sumei de 1000 euro echivalentul in lei. 

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

Florea Laurentiu si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Referatul nr. 8107/22.06.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui Bodirca Stelian Oleg. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1000 euro echivalentul in 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. 

-Referatul nr. 8238/24.06.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta d-

lui Pana Carmen. 

Dl consilier Florea Voicila propune acordarea sumei de 2000 lei. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 
Florea Voicila si se aproba cu 16 voturi „pentru”, dl consilier Abalaru Ion fiind absent din sala. 

-Punctul de vedere nr. 13250/14.05.2015 al Directiei Patrimoniu privind acordul Consiliului 
local al municipiului Alexandria in favoarea concsionarului S.C. ERAL S.R.L., pentru ca acesta sa 

poata inchiria constructia realizata pe terenul concesionat. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 1 

„abtinere” (dl consilier Florea Laurentiu), dl consilier Neacsu Alexandru fiind absent din sala. 

-Punctul de veder nr. 13344/15.05.2015 al Directiei Patrimoniu privind acordul Consiliului 

local al municipiului Alexandria in favoarea concesionarului S.C. BAIUL PROD S.R.L., pentru ca 

acesta sa poata atribui in folosinta gratuita, constructia realizata pe terenul concesionat. 

D.l presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 16 voturi „pentru”, dl 

consilier Neacsu Alexandru fiind absent. 

-Adresa nr. 15943/11.06.2015 a d-nei Bidigaie Vasia si Raspunsul nr. 15943/23.06.2015 a 

Directiei Patrimoniu privind solicitarea inchirieirii a doi metrii patrati de teren din domeniul public 

situat intre magazinul Crinul noi si Crinul Vechi. 

Dl presedinte de sedinta spune ca raspunsul o sa fie pus la dispozitia petentului de catre Directia 

Patrimoniu. 

-Adresa nr. 15318/05.06.2015 a d-lui Vasilescu Valerica prin care informeaza cu privire la 
formularea unei plangeri penale pentru abuz in serviciu. 

Dl presedinte de sedinta spune ca intrucat petitia ar fi trebuit adresata comisiei pentru Legea nr. 

10, aceasta v-a fi inainta comisiei respective pentru analiza si raspunsul d-lui Vasilescu Valerica. 

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,           

                           Iotu Mihail Lucian                                                               Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 17449 din 29.06.2015 

 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 25.06.2015 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 29.06.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  25.06.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 
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PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

Neacşu Ionuţ 

 

 

 
 

 

 


