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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 27 iunie 2018, 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) din totalul de 21 (doua zeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local, fiind 
absenti d-nii consilieri Epure Haralambie, Doncea Bogdan Alin si Dumitrascu Catalin Alexandru.  

 Dl. presedinte de sedinta Gica Anghel 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 18 iunie 

2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, dl Gica Anghel, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1258 din 20 iunie 2018 si prin adresa nr. 13489 din aceeasi data, a 

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

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

2018; 

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

Alexandria” 2018; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 

Euro Teleorman, pentru anul 2018; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara “Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2018; 

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

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare si reparatii la Scoala <Mihai Viteazu> 

inlocuire tamplarie exterioara, reabilitare termica fatade, reparatii invelitoare si imprejmuire incinta, 

amenajari interioare, amenajare exterioara teren de sport” in Municipiul Alexandria; 

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

de investitii “Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu Program Prelungit nr. 10 in internatul 

Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu” in Municipiul Alexandria; 

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

de investitii “Construire imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu Program Prelungit nr. 
6” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 3 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si 

privat al Municipiului Alexandria catre SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, aprobat 

prin HCL nr. 66/31.03.2011; 

 - Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, 

aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria,  situată în blocul F, strada Ion 

Creangă; 
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 - Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui imobil apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat in str. Independentei nr. 42; 

 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan, situat in zona EUROCAR SERVICE; 

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

local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan , avand  avand nr. cadastral 25535 situate in 

zona SERVICE AUTO ICIL; 

 - Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor; 
 - Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând 

domeniului public de  interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor; 
 - Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poziţia 1; 

 - Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Viilor, nr. 15, cu nr. 

cadastral 25081; 

 - Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Viilor, nr. 15, cu nr. 

cadastral 25528; 

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

local a unor terenuri din  municipiul Alexandria; 

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

public de interes local al municipiului Alexandria, din punct termic in imobil cu alta destinatie; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Turnu Magurele 

nr. 4; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 27, situată in blocul 

S1, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr. 10, situata in blocul 

S4, sc.B, str. Dunarii din municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar de Transport Public 

local in municipiul Alexandria, a Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si 

functionare; 

 -Petitii si interpelari; 

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

hotarare : 

 -Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Viilor, nr. 15, cu nr. 

cadastral 25081; 

 - Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Viilor, nr. 15, cu nr. 
cadastral 25528; 

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

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

local in Adunarea Generala la SC TERMIC CALOR SERV SRL pentru aprobarea trecerii la procedura 

concordatului preventiv; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, 

transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Constantin Brancoveanu, 

nr. 42-44; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria, a unui teren extravilan situat in zona Soseaua Turnu Magurele – SC 

KOYO; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea sediului cabinetului de medicina generala din 

incinta Liceului Tehnologic „Nicolae Balcescu” in incinta Colegiului National „Al. D. Ghica”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 109/27.04.2018 privind modificarea 
Organigramei, Statului de functii, numarulu de personal si Regulamentului de Organizare si 

Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala Alexandria; 
 - 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 „Construire Sala de Sport in 

incinta Scolii gimnaziale Alexandru Colfescu, str. Dunarii nr. 292, municipiul Alexandria, jud. 

Teleorman”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului de functionare a 

sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de 

SC Piete si Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 334/2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 167/18.06.2018 privind aprobarea 

înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionar;   

 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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018, 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 12 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (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 

organizarea manifestarilor dedicate “Zilelor Municipiului Alexandria” 2018, 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 contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local 

al Municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Euro Teleorman, pentru anul 
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2018, 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 contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local 
al municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

“Managementul Deseurilor Teleorman”, pentru anul 2018, 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 documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii “Modernizare si reparatii la Scoala <Mihai Viteazu> inlocuire tamplarie exterioara, reabilitare 

termica fatade, reparatii invelitoare si imprejmuire incinta, amenajari interioare, amenajare exterioara 

teren de sport” 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 documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii “Amenajare spatiu temporar 

pentru Gradinita cu Program Prelungit nr. 10 in internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu” 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 documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii “Construire 
imprejmuire incinta si amenajare parcare la Gradinita cu Program Prelungit nr. 6” 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 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor 

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

privire la modificarea si completarea Anexei nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria 

catre SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011, 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 

vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de interes local al 

Municipiului Alexandria,  situată în blocul F, strada Ion Creangă, 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 

concesionarea prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului  Alexandria, situat in str. Independentei nr. 42, 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 

declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a unui 

teren intravilan, situat in zona EUROCAR SERVICE, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.       

                                                                      x 

x  x 

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

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

privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a 

unui teren intravilan , avand  avand nr. cadastral 25535 situate in zona SERVICE AUTO ICIL, 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 

 

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 licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor, 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 închirierea prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de  interes 

local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor, 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 licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poziţia 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 

 

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 aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri 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 

schimbarea destinatiei unui imobil care apartine domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, din punct termic in imobil cu alta destinatie, 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local 

al municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Turnu Magurele nr. 4, dupa care se trece la 

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

 
   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. 27, situată in blocul S1, sc.A, str. Dunării din municipiul 

Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, 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 sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Modrigala Constanta Claudia. 
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

din 18 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de voturi „pentru”. 

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

secret. 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei nr. 10, situata in blocul S4, sc.B, str. Dunarii din 

municipiul Alexandria, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, 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 sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Modrigala Constanta Claudia. 
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Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

din 18 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 de 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 infiintarii Serviciului Comunitar de Transport Public local in municipiul Alexandria, a 

Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare, 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 acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local in Adunarea Generala la SC 

TERMIC CALOR SERV SRL pentru aprobarea trecerii la procedura concordatului preventiv, dupa 

care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune acesta este pasul dinaintea unei posibile insolvente, 
iar asta presupune o intelegere cu creditorii si intreaba care este planul de redresare si cui ii se 

adreseaza in acest sens, in conditiile in care veniturile veneau de la Consiliul local. 

Dl Neacsu Ionut, director la SC TERMIC CALOR SERV SRL, spune ca de la bugetul local s-

au alocat bani doar pentru acoperirea pierderilor generate de producerea si distribuirea agentului termic, 

iar aceasta este o procedura de preinsolventa. Dl director spune ca in momentul de fata, societatea are 

de recuperat de la populatie in jur de 7 miliarde de lei vechi, iar societatea are datorie fata de societatea 

de furnizare a gazului in valoare de 4 miliarde de lei vechi. Acestea sunt motivele pentru care s-a recurs 

la aceasta procedura de preinsolventa. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca mai sunt si alte datorii. 

Dl director Neacsu Ionut spune ca aceasta este singura datorie. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este greu de recuperat banii de la populatie. Tot dl 

consilier spune ca cel mai bine era sa se recurga la insolventa. 

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 sa se aleaga o comisie de numare a voturilor 

formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina 

Georgeta, Cobarlie Silvia si Modrigala Constanta Claudia. 

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta 

este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 
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D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca 

din 18 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 18 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 Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor 

stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 

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

unanimitate de voturi. 

                                                                     x 

x  x 

 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in strada Constantin Brancoveanu, nr. 42-44, 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 

declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a unui 

teren extravilan situat in zona Soseaua Turnu Magurele – SC KOYO, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

                                                          x 

x  x 

 

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

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

privire la schimbarea sediului cabinetului de medicina generala din incinta Liceului Tehnologic 

„Nicolae Balcescu” in incinta Colegiului National „Al. D. Ghica”, 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 

modificarea HCL nr. 109/27.04.2018 privind modificarea Organigramei, Statului de functii, numarulu 

de personal si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala 

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

sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 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 „Construire Sala de Sport in incinta Scolii gimnaziale Alexandru Colfescu, str. 

Dunarii nr. 292, municipiul Alexandria, jud. 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 

modificarea si completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria 
SRL, aprobat prin HCL nr. 334/2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca au fost cazuri cand astfel de societati care 

incaseaza bani au luat bani de la primarii iar apoi au intrat in insolventa si propune ca prin contract sa 

exista o garantie vizavi de societatea de colectare si termenele pentru virare a banilor. 

Dl Octavian Teodorescu, reprezentant al SC Piete si Targuri Alexandria SRL spune ca 

societatea care va opera deruleaza aceasta activitate in toata tara. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba in cat timp vor vira banii. 

Dl Octavian Teodorescu spune ca banii vor fi virati in 45 de zile. 

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 modificarea HCL nr. 167/18.06.2018 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal 

Alexandria, organigramei, statului de functii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, 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, prezinta petitiile adresate Consiliului local:  

- Tabelul nominal nr. 7378 din 25.06.2018 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna ilie 2018, 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. 7379/25.06.2018 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 2018, 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. 7382 din 25.06.2018 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 
DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2018, 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. 7381/25.06.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2018, 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. 7380 din 25.06.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

iulie 2018, 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. 7383 din 28.06.2018 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

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

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iulie 2018, 

conform HCL nr. 97/28.03.2018. 
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Tabelul nominal nr. 7377/25.06.2018 cu prescolarii si elevii cu domiciliul sau resedinta in 

municipiul Alexandria care au beneficiat de control gratuit la cabinetul de medicina scolara 

stomatologica si au beneficiat de transport gratuit urban, in perioada 09.05-11.06 2018, 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. 11566/25.06.2018 al Directiei Patrimoniu, privind aprobarea deschiderii 

unui punct de lucru de catre SC Klau Amanet SRL in spatiul realizat de SC Soby SRL, conform A.C. 

nr. 75/21.03.2007, din str Libertatii, zona Crinul Vechi, aprobat in baza contractului de inchiriere nr 

6789/13.04.2010, profil activitate-comert, incheiat de Municipiul Alexandria cu SC Soby SRL;. 

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

-Punctul de vedere nr. 11930/26.06.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru amplasament conform contract de inchiriere nr. 10295/01.07.2009, teren in fata 

sediului PFA Lazar Ionel – str Alex. Ghica, nr. 151, profil activitate-prestari servicii (intretinere si 

reparare autovehicule), de la Lazar A Ionel PFA la Lazar M Geta II. 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 13632/22.06.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 19275/2011, zona bloc CO1-CO2, poz 49, de la dl Dode Adrian la 

dl Grosu George; 

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

-Punctul de vedere nr. 12037/25.06.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren copertina nr. 3408/06.01.2009, zona bloc V1-V10, poz 71, de la d-ra Popescu 

Adriana Girela la d-na Popescu Ioana; 
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 11431/25.06.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 9098/17.05.2012, zona bloc BM6-BM8, poz 2, de la dl Mialca 

Madalin Ionut la dl Mialca Ninel; 

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

-Punctul de vedere nr. 12783/25.06.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 33343/10.12.2015, zona bloc 823, poz 7, de la d-na Rotaru 

Alexandra la dl Burtan Catalin Florin; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Punctul de vedere nr. 12781/25.06.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 27549/11.11.2016, zona bloc 306, poz 29, de la d-na Patenteu 
Monica Corina la Dl Cimpoaie Petru Dorinel; 

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

-Punctul de vedere nr. 13195/18.06.2018 al Directiei Patrimoniu privind solicitarea de extindere 

la garsoniera nr. 12 situata in blocul 100G, str Dunarii, nr 364 a doamnelor Nae Nicoleta si Ene 

Claudia, chiriase a garsonierei nr. 14 din blocul 100G, str Dunarii nr 364 din Municipiul Alexandria; 

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

-Referatul nr. 7345/22.06.2018 al Directiei de Asistenta Sociala privinda acordarea unui ajutor 

de urgenta d-lui Stanculet Catalin Dumitru. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 lei. 

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

Petcu Marian Dragos 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,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                 Anghel Gica                                                                Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 14277 din 02.07.2018 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 
 

 
 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 27.06.2018 

 

 

 

 Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Oinaru Gina, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 02.07.2018, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  27.06.2018,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                                                                     CONSILIER, 

   

                          Plosceanu Cristian                                                                 Oinaru Gina 

 

 

 
 

 

 


