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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 25 septembrie 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 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.  
 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

 Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, 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 14 

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

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

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Florea Voicila, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1829 din 18 septembrie 2015 si prin adresa nr. 25317 din aceeasi 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze 

naturale, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, persoanelor 

singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 
energie termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, 

persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 

energie electrica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, 

persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 

lemne, carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 

2015 – martie 2016, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru 

transportul public local de calatori in municipiul Alexandria; 

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

personal si regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Local „DGAS Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea „Ghidului solicitantilor” privind finantarea 

nerambursabila din fondurile bugetului local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive; 

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

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea construirii unui garaj destinat 

parcarii unui autovehicul pentru deplasarea unui mijloc de transport al persoanelor cu handicap; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, zona bl. 1601; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, zona bl. K2; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

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

publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Drum de Centura nr. 69; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor imobile care apartin domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, nr. 115 C in CV 71 si str. Dunarii, zona 

blocului I1; 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Voda, nr. 100 B; 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, nr.1; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999, privind 

insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul 

Teleorman; 

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

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, 

zona bl. M16, catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 

„SCHIMBARE DESTINATIE BRASERIE IN LOCUINTA DE SERVICIU, EXTINDERE SI 

SUPRAETAJARE 1E LOCUINTA DE SERVICIU, EXTINDERE PARTER SERVICE AUTO” – 

municipiul Alexandria, str. Agricultori, nr. 36; 

 -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; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici si a contributiei municipiului Alexandria, pentru Proiectul „Furnizare sisteme mobile de 

operare pentru retele de canalizare si utilaje” finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa 

Prioritara I – 2007-2013, beneficiar SC APA SERV SA Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului municipiului Alexandria la majorarea 

capitalului social al SC TERMIC CALOR SERV SRL Alexandria; 

 -Petitii si interpelari. 

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

hotarari: 
 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 189 din 25 iunie 2015 

privind 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 validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 

Municipiului Alexandria pe anul 2015; 
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            -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare, in regim silvic, a suprafetei de 28 ha 

fond forestier /perdea de protectie forestiera, amplasata in U.A.T. Alexandria, catre Directia Silvica 

Teleorman, prin Ocolul Silvic 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 DJ Alexandria – Laceni – 

Statia Electrica 2, lot 1. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt probleme urgente pentru completarea ordini de zi. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca exista o problema privind o aprobare data in 

Consiliul local cu privire la o autorizatie pentru un balcon, respectiv in urma hotararii luate in Consiliul 
local s-ar fi dat o alta autorizatie de construire. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca aceste vor fi verificate de catre Compartimentul Disciplina in 
Constructii. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi completata cu 

propunerea d-lui primar 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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, din 

bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, persoanelor singure si 

familiilor 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 la 
aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, din bugetul local, pentru 

perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, persoanelor singure si familiilor din municipiul 

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 unanimitate 

de voturi.                 

   x 

    x                 x 

 

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

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

privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, din bugetul local, 

pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, persoanelor singure si familiilor din 

municipiul 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 

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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, din 

bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2015 – martie 2016, persoanelor singure si 

familiilor din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in proiectul de hotarare, la art. 3, nu se face 

referire la cantitatea acordata fiecarei persoane sau familii si intreaba care este cantitatea acordata. 

Dl Voicu Nicolae, director DGAS Alexandria, spune ca acestea vor fi stabilite prin dispozitie, 

in functie de bugetul de la data respectiva si se da o singura cantitate pentru toata perioada timpului 

rece. 

Dl primar Victor Dragusin precizeaza ca de cand se acorda aceste ajutoare, nu s-a acordat mai 

mult de o tona. 

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

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

x 
x  x 

 

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 de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in 

municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 

presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 

unanimitate de voturi.  

                                                                      x   

x  x 

 

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

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

aprobarea organigramei, a statului de functii, numarului de personal si regulamentul de organizare si 

functionare al Serviciului Public Local „DGAS Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 

          x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea „Ghidului solicitantilor” privind finantarea nerambursabila din fondurile bugetului 

local al municipiului Alexandria, pentru proiecte sportive, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl presedinte de sedinta spune ca in cadrul sedintei pe comisii de specialitate, dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor a avut cateva solicitari cu privire la proiectul de hotarare, de care s-a luat act si 

s-au facut modificarile necesare. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                       x 

x  x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
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acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este de acord cu acordarea de inlesniri pentru 

persoanele care au probleme, dar a observat in proiectul de hotarare cazuri, cum ar fi o familie formata 

din trei membrii care castiga 2100 lei pe luna si intreaba daca aceasta familie nu are posibilitati 

financiare. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor face referire la un alt caz cu doi membrii 

in familie care castiga 1700 lei pe luna, iar o alta persoana singura castiga 1000 lei pe luna. Tot dl 

consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca persoanele mentionate ar trebui scoase de pe lista.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt de apreciat cei care au venituri mai mici si nu au 
datorii, dar sunt situatii in care persoane care au un venit de 700 lei pe membru de familie si au avut 

anumite evenimente in care nu au putut sa plateasca si intreaba daca se poate se nu li se acorde o mana 
de ajutor, precizand ca asta nu inseamna ca inlesnirile vor fi acordate acelorasi persoane de fiecare data. 

De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de o scutire de penalitate si nu de sold, iar 

in bugetul municipiului Alexandria, penalitatile nu au fost considerate ca o sursa de venit, asta 

insemnand ca nu se prejudiciaza bugetul local. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca persoanele in cauza sunt din blocurile ANL si 

oricum platesc o chirie destul de mica. 

Dl presedinte de sedinta spune ca in blocurile respective chiria este de 300 lei. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca daca acestor persoane li se vor acorda inlesniri, 

vor fi mai multe cereri de la alte persoane care nu si-au platit taxele la timp si se va crea un precedent, 

considerand ca diferenta de venit este prea mare fata de cei care merita. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca exista o hotarare a Consiliului local prin care familiile care 

au sub 400 lei pe membru de familie sunt scutiti de taxe si impozite locale, acestia automat neputand sa 

stranga penalitati, inlesnirile acestea fiind doar un ajutor pentru cetatenii municipiului care trec prin 

situatii mai dificile, dar acest lucru nu inseamna ca se va repeta la nesfarsit. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan intreaba daca respectivele cazuri enumerate mai devreme pot 
fi justificate printr-o ancheta sociala sau intr-un alt mod. 

Dl presedinte de sedinta spune ca altfel nu aveau cum sa fie propusi. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca o persoana in cauza castiga 1000 lei si solicita 

scutiri pentru 11 lei. 

Dl presedinte de sedinta spune ca persoana respectiva, necasatorit, este incadrat la persoane cu 

grad accentuat de handicap. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor si 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, in vederea construirii unui garaj destinat parcarii unui autovehicul pentru 

deplasarea unui mijloc de transport al persoanelor cu handicap, 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 

inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, zona bl. 1601, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca are calitatea de administrator la societatea in cauza in 

prezentul proiect de hotarare si nu poate lua parte la dezbateri sau procesul de votare si v-a parasi sala 

de sedinta. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare,  il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consileir Stancu Iuliana fiind absent din 

sala de sedinta. 
D-na consilier Stancu Iuliana revine in sala de sedinta. 

 

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 teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, zona bl. K2,dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca in urma cu un an, in aceeasi zona s-a solicitat de 

catre un alt agent economic prelungirea unui contract de inchiriere, iar la momentul respectiv refuzul a 

fost motivat de faptul ca exista un proiect de reabilitare a zonei pietonale. Dl consilier Popescu Dumitru 

Dan spune ca va fi impotriva acestui proiect de hotarare deoarece nu exista consecventa. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca sunt situatii diferite, agentul care solicita in urma cu un an 
spatiul respectiv avea alt obiectiv, el avand terasa unde vindea ceea ce se gasea si in magazinele din 

zona, iar in prezent fiind vorba de un dozator de apa, conectat la reteaua de canalizare cu filtre pentru 

purificarea apei, care este probabil sa fie mai ieftina decat in magazine, apa care va fi  verificata si de 

catre SANEPID. 

Dl consilier Popescu Dumitru Dan spune ca nu aceasta este problema, ci faptul ca respectivii 

vor ocupa 10 mp pe pietonalul despre care s-a discutat ca v-a fi reabilitat, precizand ca despre proiectul 

respectiv nu a mai auzit nimic. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca proiectul respectiv este redactat si se asteapta sa se 

deschida axa de finantare pentru a fi depus. 

 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 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Oprea Eduard Laurentiu, Neacsu Alexandru, 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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind inchirierea 

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 proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
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publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor, formata din trei 

membrii pe d-nii consilieri Talpiga Stelica, Neacsu Ionut si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba 

cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele 

de vot. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului. 
Dl consilier Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 

19 voturi, au fost 18 voturi valabil exprimate, deoarece dl consileir Oprea Eduard Laurentiu a fost 
absent din sala si s-au numarat 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 

 

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 

repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru 

Locuinte, ramase disponibile in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba cine a semnat procesul-verbal de predare primire a 

blocurilor date in folosinta in urma cu o luna. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a fost constituita o comisie formata din reprezentanti ANL 

si membrii ai aparatului de specialitate. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba din partea Primariei municipiului Alexandria cine 

a semnat, deoarece sunt mai multe probleme, cum ar fi lavabila sau racordurile. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca sunt mai multe astfel de cazuri, respect 17 

nemultumiri transmise ANL-ului si constructorului pentru remediere, insemnand racorduri, geamuri si 

acoperis, blocul fiind in garantie. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca licitatia a fost tinuta 

in 2009 si s-a pastrat pretul de atunci, constructia finalizandu-se in 2015. 

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

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

 

                                                                     x 

x  x 

 

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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind concesionarea 
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 proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor, formata din trei 

membrii pe d-nii consilieri Talpiga Stelica, Neacsu Ionut si Cobarlie Silvia. 
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Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba 

cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele 

de vot. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului. 

Dl consilier Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 

19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 13 voturi „pentru” si 6 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 

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 proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la 

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie 

luata prin vot secret. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor, formata din trei 

membrii pe d-nii consilieri Talpiga Stelica, Neacsu Ionut si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba 

cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele 

de vot. 
Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 

rezultatul votului. 

Dl consilier Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 

19 voturi valabil exprimate, s-au numarat 13 voturi „pentru” si 6 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 

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

municipiului Alexandria, situat in Drum de Centura nr. 69, 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 alipirea 

unor imobile care apartin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. 

Dunarii, nr. 115 C in CV 71 si str. Dunarii, zona blocului I1, 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 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 teren care apartine domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Cuza Voda, nr. 100 B, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na consilier Cobarlie Silvia spune ca nu poate participa la dezabatere sau procesul de votare 
deoarece are un interes patrimonial privind prezentul proiect de hotarare si v-a parasi sala de sedinte. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (dl consilier Neacsu 

Alexandru), d-na consilier Cobarlie Silvia fiind absenta din sala de sedinte. 

D-na consileir Cobarlie Silvia revine in sala de sedinte. 

 

                                                                      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 in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, 

situat in strada Libertatii, nr.1, 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 
Alexandru, 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 modificarea anexei la HCL nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, dupa care se trece la 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bl. M16, catre Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 
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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 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „SCHIMBARE DESTINATIE 

BRASERIE IN LOCUINTA DE SERVICIU, EXTINDERE SI SUPRAETAJARE 1E LOCUINTA DE 

SERVICIU, EXTINDERE PARTER SERVICE AUTO” – municipiul Alexandria, str. Agricultori, nr. 

36, 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 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, 

Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a contributiei 

municipiului Alexandria, pentru Proiectul „Furnizare sisteme mobile de operare pentru retele de 

canalizare si utilaje” finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara I – 2007-

2013, beneficiar SC APA SERV SA 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 aportului municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC TERMIC CALOR 

SERV SRL Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca la momentul infiintarii acestei societati a precizat 

ca se va ajunge la acelasi punct, sa trebuiasca sa se dea bani printr-un acord al Consiliului local, in 

conditiile in care s-a spus in trecut ca nu se vor mai acorda bani acestei societati, considerandu-le 

pierderi si se va merge pe acelasi procedeu ca la fosta TERMA SERV. De asemenea dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor spune ca aceasta societate nu este administrata cum trebuie. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca exista varianta de a nu mai sustine societatea si in 

problemele pe care le are, care duce la inchiderea societatii, iar cele 600 de apartamente pentru care 

furnizeaza energie termica vor ramane fara caldura. De asemenea dl primar Victor Dragusin precizeaza 
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ca legea, daca exista conditiile furnizarii energiei termice in sistemul centralizat, obliga ca aceasta sa 

fie furnizata. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca se incearca o furnizare mai rentabila, iar pentru 

aceasta este nevoie de reparatii. 

D-na consilier Stancu Iuliana este de acord cu ceea ce a spus dl primar, respectiv ca legea ii 

obliga la furnizarea energiei termice, dar intreaba pana cand sa fie ingaduitori, in conditiile in care 

TERMIC CALOR nu a incasat datoriile de la anumiti cetateni, considerand ca ar trebui luate masuri in 

acest sens. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba ce legatura are incasarea datoriilor, cu starea fizica a unor 

instalatii ale TERMIC CALOR, precizand ca se discuta despre echipamentele societatii. 
D-na consilier Stancu Iuliana spune ca situatia incasarilor de la cetateni este una proasta, iar cei 

care nu platesc vor primi in continuare energie termica. 
Dl Ganea Ionel, director al TERMIC CALOR , spune ca sunt multe persoane care au datorii, iar 

in momentul de fata se lucreaza la actionarea in instanta a celor care au sume mari. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca este normal sa se faca si pasul acesta deoarece nu este 

corect sa fie subventionati doar unii cetateni ai municipiului, acordandu-le caldura gratuit. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu se acorda caldura gratuit, iar cei care nu au platit vor 

plati, in momentul de fata discutandu-se despre repararea unor instalatii, pentru a fi mai rentabila 

societatea. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca este de acord ca societatea sa fie mai rentabila, dar 

intreaba daca nu era mai bine sa se fi incasat banii de la cetateni pentru reparatiile respective. 

Dl primar Victor Dragusin roaga pe dl director Ganea Ionel sa ii puna d-nei consilier Stancu 

Iuliana la dispozitie o calculatie cu privire la cheltuielile TERMIC CALOR-ului, precizand ca si daca 

se incasau toate datoriile de la cetateni, nu ar fi fost suficient pentru a face reparatiile necesare. 

D-na consilier Stancu Iuliana spune ca ar trebui alocat un buget mai mic TERMIC CALOR-

ului. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este alocat nici un buget deoarece TERMIC CALOR 
este pe auto-finantare, putand fi sprijinit financiar pentru a deveni mai rentabil. 

D-na consilier Stancu Iuliana spuen ca asta a incercat sa remarce, ca ar trebui sa devina mai 

rentabil si fara sprijin financiar. 

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

vot in forma prezentata si se aprobacu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 

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 

modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 189 din 25 iunie 2015 privind 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 consilier Popescu Dumitru Dan spune ca are un amendament, deoarece au fost suspiciuni cu 

privire la repartizarea locuintelor ANL si in urma discutiilor de la momentul respectiv se cazuse de 

comun acord ca ar fi bine ca in toate comisiile de acest fel sa fie reprezentate toate partidele politice si 

propune marirea numarului comisiei cu inca doi membrii. 

Dl primar Victor Dragusin spune, in calitate de initiator al proiectului de hotarare, ca isi 

insuseste punctul de vedere al d-lui consilier Popescu Dumitru Dan si roaga sa se faca propuneri. 
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Dl consilier Popescu Dumitru Dan propune pentru completarea comisiei pe d-na Stancu Iuliana 

si dl Florea Laurentiu. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul privind completarea comisiei cu inca doi 

membrii si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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

persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca amendamentul 

si horararea sa fie luata prin vot secret. 

Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de numarare a voturilor, formata din trei 
membrii pe d-nii consilieri Talpiga Stelica, Neacsu Ionut si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se aproba 
cu unanimitate de voturi. Tot dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele 

de vot privind amendamentul d-lui consilier Popescu Dumitru Dan, respectiv completarea comisiei cu 

dl Florea Laurentiu si d-na Stancu Iuliana.  

Dl consilier Neacsu Ionut, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul de 

19 voturi valabil exprimate, d-na consilier Stancu Iuliana a obtinut 19 voturi „pentru” , iar dl consilier 

Florea Laurentiu a obtinut 18 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca trebuie votat, tot prin vot secret, proiectul de hotarare cu 

modificarile facute in urma amendamentului, si roaga secretariatul tehnic sa distribuie buletinele de vot 

pentru a se trece la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Neacsu Ionut, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca pentru 

proiectul de hotarare impreuna cu amendament, din totalul de 19 voturi valabil exprimate, au fost 19 

voturi „pentru”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost aprobat 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 validarea modificarilor privind majorarea 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 unanimitate de 

voturi.    

x 

x  x 

 

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

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

administrare, in regim silvic, a suprafetei de 28 ha fond forestier /perdea de protectie forestiera, 

amplasata in U.A.T. Alexandria, catre Directia Silvica Teleorman, prin Ocolul Silvic 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 5 

„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).     

 

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

al municipiului Alexandria, situat in DJ Alexandria – Laceni – Statia Electrica 2, lot 1, 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, Florea Voicila, prezinta petitiile adresate Consiliului 
local: 

- Tabelul nominal nr. 11587/21.09.2015 al DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 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. 4816/22.09.2015 al Liceului Tehnolohoc nr. 1 Alexandria cu elevii care 

solicita legitimatii de calatorie pe ruta I.A.A.-Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, anul scolar 2015-

2016. 

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

-Referatul nr. 11208/09.09.2015 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Nita 

Cristian.  

Dl consilier Oprea Eduard Laurentiu propune acordarea sumei de 3000 lei. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Oprea Eduard Laurentiu si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

- Tabelul nominal nr. 11585/21.09.2015 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 octombrie 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. 11586/21.09.2015 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 octombrie 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. 11590/21.09.2015 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 octombrie 

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. 11588/21.09.2015 al DGAS cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria 

Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna octombrie 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. 11589/21.09.2015 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 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. 11367/15.09.2015 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

d-lui Tocan Gheorghe. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 lei. 
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Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi.  

-Referatul nr. 11398/15.0.2015 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la 

Universitatea Biotera Bucuresti – Filiala Alexandria pentru dl Stan Georginel Alin. 

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

-Referatul nr. 11432/16.09.2015 al DGAS privind scolarizarea gratuita la Universitatea Valahia 

din Targoviste – Filiala Alexandria, pentru d-na Isac Lupu Irina Alina. 

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

Dl presedinte de sedinta spune ca mai sunt la mama 3 referate privind aprobarea unui ajutor de 
urgenta, respectiv pentru d-na Chivu Gheorghita, dl Panait Alexandru si d-na Barbu Mihaela, care vor 

fi retrimise catre DGAS pentru completare cu documente suplimentare. 
-Punctul de vedere nr. 25555/21.09.2015 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind preluarea contractului de inchiriere nr. 7260/10.03.2015, situat in str. Libertatii, nr. 340-308, 

Piata Unirii, de la S.C. AGROTEL 001 S.A., de catre S.C. C&G COMPANY S.R.L. 

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

-Punctul de vedere nr. 25556/21.09.2015 al Compartimentului Inchiriere si Evidenta Contracte 

privind preluarea contractului de inchiriere nr. 7459/25.05.2015, situat in Piata Unirii, poz. 7, de la S.C. 

ALCAT IMPEX SRL, de catre S.C. CATALIN ALEX CAN S.R.L. 

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

Dl presedinte de sedinta prezinta adresa nr. II/6821 din 16.09.2015 adresata Consiliului local si 

d-lor consilieri Titirisca Florin Nicusor, Popescu Dumitru Dan, Florea Laurentiu si Oprea Eduard 

Laurentiu, privind petitia nr. 6821/26.08.2015 prin care se aduce la cunostinta punctul d-lor consilieri 

sus mentionati cu privire la HCL nr. 239/19.08.2015. 

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

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                 Florea Voicila                                                                Jr. Iulian Purcaru 
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                   JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 26807 din 30.09.2015 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 25.09.2015 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 30.09.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  25.09.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


