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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 25 mai 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 18 
(optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, dl Titirisca 

Florin Nicusor fiind absent nemotivat.  

 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 29 

aprilie 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 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu si Neacsu Alexandru). 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 928 din 19 mai 2015 si prin adresa nr. 13563 din aceeasi data, a 
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. ADMINISTRATIA 

STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. PIETE SI TARGURI 

ALEXANDRIA S.R.L.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. TERMIC CALOR 

SERV S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a 

raportului de gestiune privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. SERVICIUL 

SANITAR-VETERINAR S.R.L. Alexandria; 

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

contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014 la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. 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 acordarea unui mandat special reprezentantului in AGA la 

S.C.TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria in vederea aprobarii incheierii contractului de ipoteca cu 

A.A.A.S. Bucuresti; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2015 in municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru doamna Lautaru Ioana; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, nr. 48; 

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

municipiului Alexandria, a unitatii locative nr. 3, bloc 404, str. Dunarii si schimbarea destinatiei acesteia 

din locuinta din fondul locativ de stat, in locuinta sociala; 

 -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 aprobarea dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului privat 

de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica nr. 213C; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 92/31.10.2008 privind aprobarea 

Statutului municipiului Alexandria; 

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

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, nr. 77A, in CV 27; 

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

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc 1612; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unei unitati locative situata in 

blocul F, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si 

S.C. APA SERV S.A.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de 

joaca din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 1/08.01.2015 privind stabilirea 

retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2015-2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea 

profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Alexandria pe anul 2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 

municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  „Teleormanul” 

pentru a aproba primirea unui nou membru-comuna Calinesti; 

 -Proiect de hotarare cu privire la numirea unui supleant in adunarile generale ale Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru reprezentarea Consiliului local al municipiului 

Alexandria, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta functie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de 

personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria;  

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria cu Centrul Local 

F.R.I.E.N.D.S. (Faithful Respectful Intelligent Enthusiastic Noble Dynamic Scout) Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului 

Alexandria pe anul 2014; 

 -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; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in 

valoare de 24.000.000 lei; 

 -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 aprobarea raportului de audit , situatiilor financiar-

contabile si a raportului de activitatae privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. 

ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea 

licitatiilor publice privind concecionarea bunurilor apartinand domeniuluii privat de interes local 

al municipiului Alexandria. 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-

contabile, a raportului de gestiune si a raportului de activitate privind incheierea exercitiului 
financiar la 31.12.2014 la S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE 

S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea 

licitatiilor publice privind concecionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de 

interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al 

municipiului Alexandria in A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Managementul 

Deseurilor Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 161/30.11.2005 privind incadrarea 

terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren; 

 -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 si 

asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Reabilitare Centru 

multifunctional pentru tinerii” din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la revocarea partiala a HCL nr. 13/30.01.2015 privind 
declararea ca bunuri apartinand domeniului de interes local a unor terenuri din municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionare 

profesionala a functionarilor publici din cadrul serviciului public local Directia Generala de 

Asistenta Sociala Alexandria, pe anul 2015. 

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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a raportului de 

activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la 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 

unanimitate de voturi. 

 

                                                                         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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a raportului de activitate privind incheierea 

exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. 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 5 voturi „impotriva” 

(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan 

si Stancu Iuliana).      

             

   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 raportului de audit, situatiilor financiar-contabile si a raportului de gestiune privind 

incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. 

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 raportului de gestiune, a raportului de audit, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere 

pe anul 2014 la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca din punctul dansului de vedere nu este luncru bun sa se 

vina de la o pierdere de 5 miliarde de lei vechi la una de 900 de milioane de lei vechi si precizeaza ca 

va face o conferinta de presa pe aceasta tema si va arata cum functioneaza societatile din subordinea 
Primariei municipiului Alexandria. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu 

Iuliana).      

 

   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 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, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan spune ca prin atributul pe care il are delegat de dl 

primar, respectiv acela de a supraveghea si coordona activitatile societatilor somerciale din subordinea 
Consiliului local, a vizualizat si a analizat toate proiectele de hotarare care privesc rezultatele financiare 
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ale societatilor din subordinea Consiliului local. De asemenea dl administrator public spune ca la S.C. 

TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.  este o mica neconcordanta  pe care vrea sa o aduca la 

cunostinta, iar prin discutiile purtate cu reprezentanti ai Directiei Finantelor Publice poate fi 

reglementata, respectiv un act de control si o decizie de calculare a penalizarilor si a dobanzilor pentru 

plata cu intarziere a datoriilor catre bugetul statului in cursul anului 2014 care trebuie inregistrat la anul 

financiar 2014, dobanzi si penalitati pentru plata cu intarziere au fost inregistrate eronat in luna 

februarie a acestui an, ele referindu-se la anul financiar 2014, si trebuie inregistrate in bilantul contabil 

la 31.12.2014. Tot dl administrator public spune ca a fost o scapare a conducerii societatii si este vorba 

de o suma de 113000 lei care trebuie inregistrate la anul 2014, pentru care se face o nota de corectie si 
se transmite catre Directia Finantelor Publice, urmand sa treaca prin votul Consiliului local in luna 

iunie a acestui an. 
 Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si este respins cu 13 „abtineri” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu 

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

 

                                                                      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 unui mandat special reprezentantului in AGA la S.C.TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria in 

vederea aprobarii incheierii contractului de ipoteca cu A.A.A.S. Bucuresti, 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 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu 

Iuliana).        

 
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 modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare 

strazi in anul 2015 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 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea 

Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).         

 

                                                                      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 
prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru doamna Lautaru Ioana, 

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 prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul 

Isaila Mihai Catalin, 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 17 voturi 

„pentru” (dl consilier Neacsu Alexandru fiind absent din sala). 

 

                                                                       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 privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in str. Independentei, nr. 48, 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, 

Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

          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 privat, in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a 

unitatii locative nr. 3, bloc 404, str. Dunarii si schimbarea destinatiei acesteia din locuinta din fondul locativ 

de stat, in locuinta sociala, 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

                                                                       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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, 

Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

          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 dezmembrarii unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Al. Ghica nr. 213C, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
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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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 

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

 

                                                                       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 
constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 
Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece hotararea priveste desemnarea de persoane este 

nevoie de vot secret si roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru alegerea comisiei de numarare a 

voturilor compusa din cel putin trei membrii. 

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

consilieri Talpiga Stelica, Florea Laurentiu si Mocanu Daniel Marian. 

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

Florea Voicila, se aproba cu unanimitate de voturi si roaga secretariatul tehnic sa imparta buletinele 

pentru votul secret. 

Dl consilier Mocanu Daniel Marian, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca in 

urma votului secret s-au obtinut 13 voturi „pentru” si 5 voturi „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 modificarea anexei la HCL nr. 92/31.10.2008 privind aprobarea Statutului 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 

Stancu Iuliana) dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala.  

 

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

Alexandria, situat in strada Bucuresti, nr. 77A, in CV 27, 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 Stancu Iuliana) dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind 

absent din sala. 
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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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc 1612, 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).   

 
                                                                       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 prin licitatie publica a unei unitati locative situata in blocul F, str. Ion Creanga, 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, 

Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

x 

x  x 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si S.C. APA SERV S.A., 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 5 voturi 
„impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

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 de organizare si functionare al Serviciului 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 in forma prezentata, il supune la vot si se aproba cu 

13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu,  Neacsu Alexandru, Oprea 

Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 
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 
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privire la aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de joaca 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. 1/08.01.2015 privind stabilirea retelei unitatilor de invatamant 

preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2015-2016, 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 unanimitate de voturi.                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                      

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 
aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici din cadrul 

Primariei 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 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu,  

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

 

                                                                      x 
x  x 

 

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

privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in 

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  „Teleormanul” pentru a aproba primirea 

unui nou membru-comuna Calinesti, 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 numirea 

unui supleant in adunarile generale ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleormanul” pentru 

reprezentarea Consiliului local al municipiului Alexandria, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din 

aceasta functie, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare priveste desemnare de 

persoane, este nevoie de vot secret si roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru comisia de 

numarare a voturilor compusa din cel putin trei persoane. 
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Dl consilier Talpiga Stelica propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Voicila Florea, Neacsu Alexandru si Petcu Marian Dragos. 

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

Talpiga Stelica si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl consilier Neacsu Alexandru). 

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

votul secret. 

Dl consilier Florea Voicila, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca in urma 

votului secret s-a obtinut un numar de 17 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, 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 organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al 

primarului 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 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu,  Neacsu 

Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana)... 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare  cu privire la 
asocierea Municipiului Alexandria cu Centrul Local F.R.I.E.N.D.S. (Faithful Respectful Intelligent 

Enthusiastic Noble Dynamic Scout) 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 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 5 voturi „impotriva” (d-nii 

consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Stancu Iuliana 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 

aprobarea contului anual de executie bugetara al municipiului Alexandria pe anul 2014, dupa care se trece 
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la intrebari, propuneri, discutii si prentru 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 5 voturi „impotriva” 

(d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Stancu Iuliana 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 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 

 

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 

aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 24.000.000 lei, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca s-a mai aprobat un proiect de hotarare pentru un 

imprumut si era pe un terment de 15 ani, intreband ce s-a intamplat cu acel credit. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de acelasi credit, pentru acelasi obiectiv de 

investitii, iar bancile au cerut sa fie o perioada mai mica de timp, drept pentru care s-a propus 
modificarea creditului pentru o perioada de 10 ani. 

Dl consilier Florea Laurentiu intreaba daca Primaria municipiului Alexandria nu este solvabila. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca bancile au fost interesate de perioada. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Stancu Iuliana 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 aprobarea raportului de audit, situatiilor financiar-contabile, a raportului de gestiune si a 

raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2014 la S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. 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 5 voturi „impotriva” 

(d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Stancu Iuliana si 

Popescu Dumitru Dan). 

                                                                      x   

x  x 

 



12 

 

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 

constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind concecionarea bunurilor 

apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare priveste desemnarea de 

persoane este nevoie de vot secret si roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru comisia de 

numarare a voturilor formata din minim trei membrii. 

Dl consilier Neacsu Ionut propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Florea Voicila si Petcu Marian Dragos. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 
Neacsu Ionut si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (dl consilier Neacsu Alexandru) si 

invita secretariatul tehnic sa imparta buletinele de vot si sa se treaca la vot secret. 

Dl consilier Florea Voicila, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca s-au obtinut 

13 voturi „pentru” si 5 voturi „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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in A.G.A. a 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Managementul Deseurilor Teleorman”, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare priveste desemnarea de 

persoane este nevoie de vot secret si roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru comisia de 

numarare a voturilor formata din minim trei membrii. 

Dl consilier Neacsu Ionut propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii 

consilieri Talpiga Stelica, Florea Laurentiu si Mocanu Daniel Marian. 

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

Neacsu Ionut si se aproba cu unanimitate de voturi si invita secretariatul tehnic sa imparta buletinele de 

vot si sa se treaca la vot secret. 

Dl consilier Mocanu Daniel Marian, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca s-

au obtinut 16 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva”. 

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

secret. 

 

                                                                      x   
x  x 

 

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

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

modificarea HCL nr. 161/30.11.2005 privind incadrarea terenurilor din municipiul Alexandria, judetul 

Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe teren, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

si prentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
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prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu 

Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Stancu Iuliana 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 predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania 
Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii 

obiectivului de investitii “Reabilitare Centru multifunctional pentru tinerii” 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 5 

„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Stancu 

Iuliana 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 

revocarea partiala a HCL nr. 13/30.01.2015 privind declararea ca bunuri apartinand domeniului de 

interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si prentru 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 

Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Stancu Iuliana 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 aprobarea numarului de locuri alocate pentru perfectionare profesionala a functionarilor 

publici din cadrul serviciului public local Directia Generala de Asistenta Sociala 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 unanimitate de 

voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

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

Consiliului local: 

 -Informarea nr. 2481/12.05.2015 a Administratiei Domeniului Public, prin care dl Stoica 

Mircea, sef serviciu Administrare Baze Sportive a adus la cunostinta solicitarile clientilor Complexului 

de odijna si Recreere Strand Vedea, de modificare a timpului si pretului unei sedinte de sauna, de la 10 

lei/30 min, la 5 lei/15 min. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se poate sta in sauna 30 de minute si intreaba Consniliul 

local daca doreste modificarea programului si al tarifului pentru sauna. 
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 Dl consilier Neacsu Ionut spune ca a avut discutii cu mai multi clienti ai saunei si cu dl Mircea 

Stoica  si spune ca nu este de acord cu aceasta modificare pentru faptul ca oamenii care frecventeaza 

sauna stau 7-8 minute in sauna, iesind apoi la bazin, apoi intorcandu-se la sauna, considerand ca este o 

tracasare inutila pentru personalul bazei de a urmari cine intra si cine iese din sauna si pentru clienti, 

propunand sa ramana acelasi tarif de 10 lei pentru toata perioada de functionare a saunei, respectiv 3 

ore, persoanele sa nu mai fie conditionate de timp, deoarece nimeni nu poate rezista mai mult de 3 

sedinte de sauna. 

 Dl consilier Florea Voicila spune ca este de acord cu dl consilier Neacsu Ionut, mentionand ca 

sauna odata pornita functioneaza pe toata durata programului. 
 Dl consilier Florea Laurentiu spune ca este de acord cu dl consilier Neacsu Ionut, organismul 

uman nu poate rezista o perioada mai lunga de timp in sauna, dar considera ca este oportuna si 
propunerea d-lui Stoica Mircea de a se plati 5 lei pentru o sedinta, considerand ca primele 15 minute 

sunt decisive pentru o sedinta de sauna facuta corect, iar astfel oamenii ar plati cu 5 lei mai putin si nici 

nu ar mai fi deranj mare in randul angajatilor bazei. 

 Dl consnilier Neacsu Ionut spune ca a ajuns la aceste concluzii in urma discutiilor purtate cu 

persoanele care frecventeaza sauna. 

 D-na Tote Marioara, director al Administratiei Domeniului Public Alexandria spune ca s-a 

ajuns la propunerea respectiva in urma discutiilor avute cu persoane care frecventeaza sauna, iar cei de 

la receptie nu pot controla accesul in sauna, considerand ca este oportuna modificarea programului la 5 

lei/15 minute. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca pentru ce reprezinta costuri de functionarea a saunei, se 

amortizeaza pentru 9 persoane platitoare a 10 lei, iar discutia este despre zeci de persoane, dar spune ca 

vor fi probleme in momentul in care cineva va vrea sa intre in sauna iar aceasta va fi ocupata, cu un 

numar maxim de 7 persoane. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca sauna odata pornita nu se opreste 

pana la sfarsitul programului. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul d-lui consilier 
Neacsu Ionut, respectiv un tarif de 10 lei pentru intregul program de functionare al saunei, respectiv  de 

3 ore si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 

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

- Tabelul nominal nr. 7086 din 19.05.2015 a DGAS cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna iunie 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. 7081 din 19.05.2015 al DGAS cu elevii din clasele I-VIII care frecventeaza 

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

luna iunie 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. 7082/19.05.2015 a 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 iunie 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. 7083 din 19.05. 2015 a DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 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. 7084/19.05.2015 al DGAS cu persoanele – veterani si vaduve de razboi 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iunie 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. 7085 din 19.05.2015 al DGAS 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 iunie 2015, 

conform HCL nr. 290/23.10.2015. 

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

-Punctul de vedere nr. 13861/20.05.2015 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr. 

11529/28.04.2015 a doamnei Delca Florina, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr.3 situata in blocul 

S1, sc.A, str. Dunarii, municipiul Alexandria si a domnului Doncea Bogdan Alin, chirias al unitatii 

locative nr. 15, situata in blocul S1, sc.A, str. Dunarii, municipiul Alexandria. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin spune ca deoarece punctul de vedere il priveste in mod direct 

se va retrage de la votul acestuia. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 17 voturi „pentru”. 

-Punctul de vedere nr. 14041/21.05.2015 al Directiei Patrimoniu privind solicitarea S.C> 
SIGMAN IMPEX S.R.L. de modificare a programului de circulatie. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 17 voturi „pentru”, dl 

consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala. 

-Adresa nr. 878/21.05.2015 a S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria, adresata Consiliului 

local, privind PLANUL DE REDRESARE SI DE RECUPERARE PIERDERI. 

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

Dl primar Victor Dragusin roaga pe dl consilier Florea Laurentiu ca la conferinta de presa pe 

care o va sustina sa vorbeasca si de acest plan de redresare, pentru a fi corect pana la capat. 

Dl presedinte de sedinta spune ca mai sunt la mapa si raspunsurile privind interpelarile d-lui 

consilier Titirsca Florin Nicusor din ultima sedinta de Consiliu local, dar intrucat dansul nu este 

prezent, va fi asteptat pentru a i se inmna. 

Dl consilier Neacsu Alexandru intreaba daca s-a identificat proprietarul terenului la care facea 

referire in ultima sedinta a Consiliului local. 

Dl presedinte de sedinta spune ca terenul despre care vorbeste dl consilier Neacsu Alexandru 

este vandut catre societatea Romstal Bucuresti, proprietar care a fost somat, iar societatea careia i-a fost 
incredintata actiunea de salubrizare a deseurilor abandonte de pe langa municipiul Alexandria a inceput 

sa isi  faca treaba si in cel mai scurt timp nu vor mai fi deseuri in acea zona. 

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 

             MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 14717 din 28.05.2015 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 25.05.2015 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 28.05.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  25.05.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                             Plosceanu Cristian 

 


