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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 26 iunie 2019, 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 20 (douazeci) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, 

fiind absent nemotivat dl consilier Augustin Ioan. 

 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 

inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu, 

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 18 iunie 

2019, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii 

consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Modrigala Constanta Claudia.  

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1245 din 21 iunie 2019 si prin adresa nr. 13643 din aceeasi data, a 

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

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

din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea valorii actualizate, conform prevederilor OUG 

114/2018, pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, in 

Municipiul Alexandria; 

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

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reparatii la Scoala 

<<Mihai Viteazul>>, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere 

strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modalitatii de acordare a beneficiilor financiare 

persoanelor varstnice – veterani de razboi in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitație publica a unui teren aparținând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bloc 588; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru municipiul 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la  

locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in 

municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.15, situată in blocul D, 

str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota 

parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.11, situată in blocul D, 

str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota 

parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria; 
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-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei a unui imobil cu numarul cadastral 

26158, din punct termic in imobil cu alta destinatie, situat in str. Alexandru Ghica, nr. 121 A, 

apartinand domeniului public de interes local al   municipiului Alexandria si trecerea acestuia din 

domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Petitii si interpelari;  

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

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Transloc Prest 

S.R.L. Alexandria prin aport in natura; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului 

Alexandria” 2019; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului castigator si finantarii acestuia de la 

bugetul local prin programul „Promovarea sportului de performanta”; 

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

local a unor terenuridin municipiul Alexandria; 

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

intretinere si reparatii curente a infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul Alexandria; 

 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 acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul 

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

 Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece are un interes patrimonial in ceea ce priveste acest 

proiect de hotarare, nu va participa la procesul de votare. 

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

in forma prezentata si se aproba cu 19 voturi „pentru”.  

 

                                                                      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 valorii actualizate, conform prevederilor OUG 114/2018, pentru obiectivul de investitii 

„Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”, in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici 

pentru obiectivul de investitii „Modernizare si reparatii la Scoala <<Mihai Viteazul>>, in Municipiul 

Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
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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 Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 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 modalitatii de acordare a beneficiilor financiare persoanelor varstnice – veterani de razboi 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 

închirierea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bloc 588, 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 amenajamentului pastoral pentru municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la  locuintele pentru tineri, destinate 

inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Ilie Sorin Gabriel propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii 

consilieri Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Curea Gina Georgeta. 

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 si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

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

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 vânzării in rate a locuinței nr.15, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta 

apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

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

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Ilie Sorin Gabriel propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii 

consilieri Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Curea Gina Georgeta. 

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 si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

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

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 vânzării in rate a locuinței nr.11, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta 

apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

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

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

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 
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horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Ilie Sorin Gabriel propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii 

consilieri Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Curea Gina Georgeta. 

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 si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

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

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 

schimbarea destinatiei a unui imobil cu numarul cadastral 26158, din punct termic in imobil cu alta 

destinatie, situat in str. Alexandru Ghica, nr. 121 A, apartinand domeniului public de interes local 

al   municipiului Alexandria si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat de interes local 

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

presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si este respins 

cu 13 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin 

Alexandru, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor, Titirisca Florin Nicusor si 

Modrigala Constanta Claudia). 

                                                                      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 2019, 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 7 voturi „impotriva” (d-nii 

consilieri Titirisca Florin Nicusor Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin 

Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   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 majorarii capitalului social al S.C. Transloc Prest S.R.L. Alexandria prin aport in natura, 

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 este respins cu 13 voturi „pentru” si 7 

„abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi Gabriel, Dumitrascu Catalin Alexandru, Preda Catalin Ionut, 

Florea Laurentiu, Grigore Nicusor, Titirisca Florin Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 

 

   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 

organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2019, 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 proiectului castigator si finantarii acestuia de la bugetul local prin programul 

„Promovarea sportului de performanta”, 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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuridin 

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

Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru spune ca deoarece are un interes patrimonial in ceea 

ce priveste acest proiect de hotarare , nu va participa la procesul de votare. 

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 6 voturi „pentru” (d-nii consilieri Nadrag Gigi 

Gabriel, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu, Grigore Nicusor, Titirisca Florin Nicusor si Modrigala 

Constanta Claudia). 

 

   x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico economice pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente a 

infrastructurii rutiere si pietonale in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

 - Tabelul nominal nr. 6497/20.06.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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- Tabelul nominal nr. 6497/20.06.2019 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 

urban, pe luna iulie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

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

-Tabelul nominal nr. 6501/20.06.2019 al DAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

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

-Tabelul nominal nr. 6502/20.06.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

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

- Tabelul nominal nr. 6500/20.06.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Tabelul nominal nr. 6499/20.06.2019 al DAS Alexandria cu personalele persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in 

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iulie 2019, 

conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Punctul de vedere nr. 12812/11.06.2019 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 

19625/14.09.2018 incheiat intre Consiliul Local al municipiului Alexandria si SC RESTAURANT 

PATRIK SRL Alexandria referitoare la : schimbare denumire firma, modificare date sediu social si 

modificare date asociati persoane fizice, prin act aditional; 

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

 -Punctul de vedere nr. 12423/10.06.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren copertina nr. 10891/03.06.2019, zona bloc 905, poz 25, de la dl Dinca George Ionel la d-na Filip 

Mimi Mariana; 

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

 -Punctulul de vedere nr. 12422/10.06.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren copertina nr. 8208/03.04.2009, zona bl 905, poz 25, de la d-na Filip Mimi Mariana la dl Dinca 

George Ionel; 

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

 - Punctul de vedere nr. 13168/14.06.2019 privind schimbarea pozitiilor din contractele de 

inchiriere privind terenurile destinate construirii de copertine si loc parcare pentru autoturisme, in zona 

bloc 905; 

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

 - Punctul de vedere nr. 13166/14.06.2019 privind schimbarea pozitiilor din contractele de 

inchiriere privind terenurile destinate parcarii pentru autoturisme, in zona bloc CO1-CO2; 

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

 -Punctul de vedere nr. 13227/20.06.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren garaj nr. 12626/29.10.1997, zona bloc J135, pozitia 22, de la Constantinescu Paul catre Cristescu 

Virgil ; 

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

-Punctul de vedere nr. 13582/24.06.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren parcare nr. 12470/05.06.2014, zona bloc P+7, pozitia 8, de la d-na Draghici Luminita Verginia 

Mioara la dl Draghici Dragos; 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Punctul de vedere nr. 13464/20.06.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru 

teren garaj nr. 26387/30.09.2016, zona bl L28-L29, pozitia 26, de la Dobre Ionel catre Bata Ionut; 

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

-Punctul de veder nr. 13550/20.06.2019 privind transferul contractului de inchiriere pentru teren 

situat in Piata Unirii, str Libertatii, nr. 304-308, pozitia 34, precum si transferul contractului de 

inchiriere privind spatiul comercial situat in Piata Unirii, str. Libertatii  nr. 304-308, pozitia 34, 

conform contract de inchiriere nr. 16431/30.07.2013, respectiv contract de inchiriere nr. 

1875/10.02.2004, profil activitate – comert produse uz fitosanitar, seminte de legume, bulbi flori, 

seminte flori de la SC BIOPLANT CHEMICAL SRL la SC BIOLIV SRL; 

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

-Punctul de vedere nr. 13937/25.06.2019 privind transferul contractului de inchiriere nr. 

6040/13.03.2013 pentru terenul situat in sos Turnu Magurele, zona bl 597-598, profil activitate – 

comert, alimentatie publica, prestari servicii de la SC SMV COM SRL la SC SMV TRADITIONAL 

BAKING SRL; 

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

-Punctul de vedere nr. 13977/26.06.2019 privind scrisoarea deschisa a Partidului Democratiei si 

Solidaritatii – Demos cu privire la relocarea chiriasilor  din blocurile sociale B10 si B11, str 1 Mai, nr. 

107; 

Dl primar Victor Dragusin face precizari cu privire la situatia blocurilor B10 si B11, precum si 

la modulele ce vor fi date in folosinta si la situatia de fapt. De asemenea dl Primar Victor Dragusin 

invita pe d-nii consilieri sa viziteze modulele. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este interesat sa viziteze modulele respective si 

este bine sa se faca o vizita in zona respectiva. 

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

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

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

 

 

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  p. SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                Florea Voicila                                                               Alexandru Razvan Ceciu 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 14223 din 27.06.2019 

           VIZAT 

                p.  SECRETAR, 

            Alexandru Razvan Ceciu 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 26.06.2019 

 

 

 

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

am  procedat  astazi 27.06.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  26.06.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                   CONSILIER,                                                         

   

                         Plosceanu Cristian                      Ene Paulica 

                   

 

 

 

 

 

 


