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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 
 
 
 Incheiat astazi, 28  ianuarie  2016, 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 Talpiga Stelica 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. 

  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, dl Talpiga Stelica intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al 
sedintei din 15 ianuarie 2016, si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se 
aproba cu 18 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (d-na consilier Stancu Iuliana). 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Talpiga Stelica,  da cuvantul d-lui. Primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 111 din 21 ianuarie 2016 si prin adresa nr. 2358 din aceeasi 
data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe 
anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare 
si reparare strazi in anul 2016, in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
ADMINISTRATIA STRAZILOR CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC 
CALOR SERV S.R.L. pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI 
TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
TRANSLOC PREST S.R.L. pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
SERVICIUL SANITAR-VETERINAR S.R.L. pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive 
si de tineret care se desfasoara in Municipiul Alexandria in anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru 
problemele romilor la nivelul municipiului Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organigramei, a statului de functii, a numarului de 
personal si a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public local DGAS 
Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de 
munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza 
Proiect tehnic la obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1907 in 
Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza 
Proiect tehnic la obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Fratii Golesti in 
Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la 
obiectivul de investitii „ Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in Municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru 
obiectivul de investitii „Modernizare strada Mircea cel Batran – Alexandria, tronson I si II”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru 
obiectivul de investitii „Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele incinta fostei UM”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare si refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul Teoretic A. I. 
Cuza”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea si 
functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare din municipiul Alexandria pentru 
perioada 2015-2020; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, 
construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, nr.3, situata in blocul S1, sc. B, str. Dunarii, 
ramasa disponibila in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 6C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 
local a unor imobile din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1 situata 
in incinta Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea, str. Ciocan; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 135, in CV 68; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Tarlaua T24/1, parcela 187 Anini; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de 
Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unui imobil apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, din punct termic in imobil cu alta destinatie; 
 -Proiect de hotarare cu privire la  modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 de 
stabilire a modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria SRL; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Asociatia Vladut-Alexandru pentru Sprijinirea Copiilor cu Deficiente 
Neuropsihomotorii, in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice copiilor cu deficiente 
neuropsihomotorii; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe perioada determinata, a unui 
spatiu si a bunurilor din dotare, apartinand domeniului public de interes localal municipiului 
Alexandria, situat in Str. Dunarii, nr. 282, catre Asociatia nevazatorilor din Romania, Filiala 
Interjudeteana Teleorman Giurgiu; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 341 din 26.11.2014 privind asocierea 
Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. Piete si Targuri 
Alexandria SRL in vederea constituirii societatii comerciale cu raspundere limitata Primalex Proiect 
Tel; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul  privat de interes local al municipiului 
Alexandria, a unui bun aflat in administrarea Serviciului Public de Interes Local Administratia 
Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier, national, 
cu compensare, a unui teren proprietatea publica a Municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Moraru, nr. 8; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Negru Voda, nr. 6 bis; 
 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, nr. 59; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea 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 administrare a unui bun, apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 372/04.12.2015 privind predarea catre 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii 
„CNI” S.A. a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, nr. 119-Stadion Municipal si pe 
strada Vedea, nr. 4, municipiul Alexandria si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului 
de investitii „Complex Sportiv Stadion Municipal Alexandria, judetul Teleorman”; 
 -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 S.R.L., 
aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind 
atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distributie si 
furnizare a energiei termice in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 
municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 
 -Petitii si interpelari. 

 si retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice 
la obiectivul de investitii „ Reabilitare cartier zona blocurilor F-uri si I-uri in Municipiul 
Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 6C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Tarlaua T24/1, parcela 187 Anini; 
 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul  privat de interes local al 
municipiului Alexandria, a unui bun aflat in administrarea Serviciului Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier, 
national, cu compensare, a unui teren proprietatea publica a Municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 1 Mai, nr. 59; 

 Nefiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 
ordinea de zi si se aproba cu completarea d-lui primar, cu unanimitate de voturi. 
 Se intra in ordinea de zi si dl presedinte de sedinta precizeaza ca  proiectul de hotarare cu 
privire la aprobarea bugetului general al municipiului Alexandria pe anul 2016 va fi prezentat si supus 
la vot pe capitole,  iar in cadrul capitolelor pe subcapitole, articole si anexe. De asemenea face 
mentiunea ca nu au fost contestatii la proiectul de buget, facute de cetateni in termenul prevazut de 
lege.  
 Dl presedinte de sedinta da cuvantul d-lui primar Victor Dragusin pentru a prezenta expunerea 
de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului 
Alexandria pe anul 2016.  
 Dl primar Victor Dragusin prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintii comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa 
prezinte rapoartele pentru avizarea  proiectului de hotarare cu privire la aprobarea bugetului general al 
municipiului Alexandria pe anul 2016.  

In continuare dl presedinte de sedinta da cuvantul d-nei Haritina Gafencu, director executiv al 
Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, pentru a prezenta raportul compartimentului de resort al 
aparatului de specialitate al primarului. 
 D-na Gafencu Haritina, director al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite prezinta raportul 
de specialitate la  acelasi proiect de hotarare. 
 Dl presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial , sa declare 
acest lucru si sa nu ia parte la deliberarea si aprobarea proiectului de hotarare. 
 Tot dl presedinte de sedinta, avand in vedere ca din partea comisiilor de specialitate nu au fost 
formulate amendamente si alte propuneri, supune la vot proiectul prezentat de initiator, pe capitole, 
iar in cadrul capitolelor, pe subcapitole, articole, alineate si anexe. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 1 „BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019” , 
„VENITURI TOTAL”, pe anul 2016 = 112,980.13 mii lei, pe anul 2017= 112,594.52 mii lei, pe 
anul 2018= 106,937.52 mii lei, pe anul 2019= 102,927.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 
voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

- „CHELTUIELI-TOTAL” pe anul 2016= 120,008.88 mii lei, pe anul 2017= 112,594.52 mii 
lei, pe anul 2018= 106,937.52 mii lei, pe anul 2019= 102,927.00 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, 
Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

In continuare dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 2 - SITUATIA „privind 

aprobarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe 

capitole, subcapitole paragrafe si titluri al municipiului Alexandria pe anul 2015” 
- „TOTAL VENITURI” = 90,408.49 mii lei,  il supune la vot si se aproba cu 13 voturi 

„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, 
Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „IMPOZIT PE VENIT”, din care impozitul pe veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal= 100.00 mii lei, cote si sume defalcate din 
impozitul pe venit= 33,513.00 mii lei,  il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 
„abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu 
Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  
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- CAPITOLUL „IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE”, din care Impozite si taxe pe 
proprietate, Impozit si Taxa pe cladiri, Impozit si taxa pe teren, Taxe judiciare de timbru si alte taxe 
de timbru, TOTAL=  8,235.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-CAPITOLUL „SUME DEFALCATE DIN TVA”, din care Sume defalcate din taxa pe 
valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor si Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, 
TOTAL = 36,327.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

- CAPITOLUL „TAXE SI SERVICII SPECIFICE” din care impozit pe spectacole= 5.00 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana); Taxe 
pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati= 3,808.00 mii 
lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

- CAPITOLUL„ VENITURI DIN PROPRIETATE” = 3,649.00 mii lei, il supune la vot si 
se aproba cu unanimitate de voturi; 

- CAPITOLUL „ VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII AI ALTE ACTIVITATI” 

= 212.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE” 
= 440.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI” = 2,000.00 mii lei, il supune 
la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „DIVERSE VENITURI” = 90.08 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 
voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-CAPITOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU 

FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL” = -7,007.88 mii lei, 
il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-CAPITOLUL „VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE” = 7,007.88 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

- CAPITOLUL „SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT” = 1,814.41 mii lei, din care 
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, Subventii din bugetul de stat pentru 
finantarea sanatatii, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-CAPITOLUL „SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII” = 215.00 mii lei, din care 
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului , il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

- „TOTAL CHELTUIELI” = 97,208.49 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi 
„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, 
Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE” = 7,480.00 mii lei, 
il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 
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-DIN TOTAL CAPITOL - SUBCAPITOLUL „AUTORITATI EXECUTIVE” = 7,480.00 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE” – 620.50 mii lei, il supune la 
vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-DIN TOTAL CAPITOL - SUBCAPITOLUL „SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

DE EVIDENTA A PERSOANELOR”  = 520.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi 
„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, 
Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-DIN TOTAL CAPITOL – SUBCAPITOLUL „ALTE SERVICII PUBLICE 

GENERALE” = 100.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-
nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, 
Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana). 

- CAPITOLUL „TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI” 

= 1,421.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana);  

- CAPITOLUL  „ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA” = 2,239.50 mii 
lei, il supune la vot se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-DIN TOTAL CAPITOL : 

-SUBCAPITOLUL ORDINE PUBLICA „POLITIE LOCALA” = 2,139.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

- CAPITOLUL „INVATAMANT” = 35,475.89 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 27,952.30 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de votrui. 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 4,527.90 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-TITLUL X „ALTE CHELTUIELI”= 1,000.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE”= 1,950.69 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

- CAPITOLUL „SANATATE” = 1,480.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-DIN TOTAL CAPITOL – SUBCAPITOLUL „SERVICII DE SANATATE PUBLICA” 

= 1,480.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi’ 
- CAPITOLUL „ CULTURA, RECREERE SI RELIGIE” =8,619.56 mii lei, il supune la 

vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-DIN TOTAL CAPITOL: 

-SUBCAPITOLUL „SERVICII CULTURALE” = 1,000.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-SUBCAPITOLUL „SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE” = 5,874.70 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
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Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-SUBCAPITOLUL „SERVICII RELIGIOASE” = 420.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-SUBCAPITOLUL „ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII SI 

RELIGIEI” = 1,324.86 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-
nii consilieri Oprea Eduard Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru 
Dan si Stancu Iuliana); 

- CAPITOLUL „ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA” -DIN TOTAL CAPITOL: 

-SUBCAPITOLUL „ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI” = 
4,897.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-SUBCAPITOLUL „ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII”  = 
1,431.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-SUBCAPITOLUL „CRESE” = 1,028.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-SUBCAPITOLUL „AJUTOR SOCIAL” = 540.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-SUBCAPITOLUL „CANTINE DE AJUTOR SOCIAL” = 2,017.00 mii lei, il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-SUBCAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURAILOR SI 

ASISTENTEI SOCIALE” = 3,259.00 mii lei , il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-CAPITOLUL „LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA” = 17,005.36 mii 

lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-DIN TOTAL CAPITOL: 

-SUBCAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR”  = 200.00 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-SUBCAPITOLUL „ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI RURALE” = 1,300.00 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

 
-SUBCAPITOLUL „ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINTELOR, 

SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNALE” = 15,505.36 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

- CAPITOLUL „PROTECTIA MEDIULUI”  
-DIN TOTAL CAPITOL - SUBCAPITOLUL „SALUBRITATE” = 1,900.00 mii lei, il 

supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

- CAPITOLUL „ Actiuni generale economice, comerciale si de munca”  
-DIN TOTAL CAPITOL - SUBCAPITOLUL „PREVENIRE SI COMBATERE 

INUNDATII SI GHETURI” = 100.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
- CAPITOLUL „TRANSPORTURI” = 7,695.18 mii lei, il  supune la vot si se aproba cu 13 

voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-DIN TOTAL CAPITOL: 

-SUBCAPITOLUL „TRANSPORT IN COMUN” = 300.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-SUBCAPITOLUL „STRAZI” = 7,395.18 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 
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Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 3- SITUATIA privind „aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, SECTIUNEA 

DE FUNCTIONARE”. 
- „VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE-TOTAL” =  83,166.20 mii lei, il   

supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-CAPITOLUL „VENITURI PRORII” = 52,052.08 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „VENITURI CURENTE” = 81,371.20 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, 
Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „ VENITURI FISCALE” = 81,988.00 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, 
Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „VENITURI NEFISCALE” = -616.80 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, 
Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „SUBVENTII” = 1,798.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi 
„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, 
Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  
 -„CHELTUIELILE SECTIUNIIDE FUNCTIONARE” =83,166.20 mii lei, il supune la vot 
si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 
 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr.4 - SITUATIA privind „aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, SECTIUNEA 

DE DEZVOLTARE”: 

 - „VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” –TOTAL = 7,242.29 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 
 -CAPITOLUL „VENITURI CURENTE” = 7,007.88 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 
 -CAPITOLUL „VENITURI NEFISCALE” = -7,007.88 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, 
Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 
 -„CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE” = 14,042.29 mii lei, il  supune la 
vot se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 5 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 

51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”: 

-CAPITOLUL „TOTAL CHELTUIELI” DIN CARE : 

-TITLUL I: „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 5,300.00 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-ARTICOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANI” = 4,340.00 mii lei, dl presedinte 
de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
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-ARTICOLUL „CONTRIBUTII” = 960.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot 
si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-TITLUL II: „BUNURI SI SERVICII” = 1,730.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” =1,145.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-ARTICOLUL „REPARATII CURENTE” = 30.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana);   

-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 50.00 mii 
lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea 
Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-ARTICOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRASNSFERURI” = 30.00 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-ARTICOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE” = 125.00 
mii lei, dl presedinte il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

- ARTICOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA” = 100.00 mii lei, dl presedinte de 
sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

- ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI” = 250.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” – ARTICOLUL „ACTIVE FIXE” = 450.00 
mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-
nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, 
Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 6 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anul 2017-2019, CAPITOLUL 

54.02 „Alte servicii publice generale”: 

-TITLUL I „CHELTUILI DE PERSONAL” = 430.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-ARTICOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANI”= 330.00, il supune la vot si se 
aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana) 

-ARTICOLUL „CONTRIBUTII” =100.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot 
si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  
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-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” =190.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” = 54.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-ARTICOLUL „REPARATII CURENTE”= 9.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 
voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 10.00 mii 
lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea 
Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-ARTICOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI” = 1.50mii lei, dl presedinte 
de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-ARTICOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE” = 2.00 mii 
lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea 
Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-ARTICOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA” = 12.00 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il spune la vot si se aproba cu13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-ARTICOLUL  „ALTE CHELTUIELI” = 101.50 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 7 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 

55.02 „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”: 

-TITLUL III „DOBANZI” – ARTICOLUL „DOBANZI AFERENTE DATORIEI 

PUBLICE INTERNE” = 1,421.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 
voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 8 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 

61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”: 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 1,870.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-ARTICOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA” =610.00 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana);  

- ARTICOLUL „CONTRIBUTII” =217.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot 
si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 
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-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 369.50 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” = 195.60 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-ARTICOLUL „REPARATII CURENTE” = 17.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-ARTICOLUL „MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE” =0.60 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” =91.30 mii 
lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea 
Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-ARTICOLUL „DEPLASARI,DETASARI, TRANSFERURI” =3.70 mii lei, dl presedinte 
de sedinta il supune la vot si se aproba cu13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu 
Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-ARTICOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE” =4.50 mii 
lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 
consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea 
Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

-ARTICOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA” = 20.00 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana); 

-ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI” = 35.80 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  
 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 9 - SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexanria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 

65.02 „INVATAMANT”: 

 -„GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ALEXANDRIA”- 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 644.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 106.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 ALEXANDRIA” 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 627.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 110.50 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 422.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
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 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 52.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 ALEXANDRIA 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 460.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 97.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGA” ALEXANDRIA 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 556.50 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 98.50 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 ALEXANDRIA; 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 529.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 96.40 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL” ALEXANDRIA 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  2,001.00 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 301.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 90.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unaimitate de voturi; 
 -„SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” ALEXANDRIA 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  2,640.90 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 387.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 100.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU COLFESCU” ALEXANDRIA 

 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  1,160.00 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 261.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 70.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ALEXANDRIA 
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  1,548.00 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 192.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 75.00 mii lei,  dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 ALEXANDRIA  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  885.00 mii lei, , dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 230.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
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 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 60.00 mii lei,  dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -„SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ALEXANDRIA”  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  1,755.00 mii lei, , dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 277.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 75.00 mii lei,  dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -„LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” ALEXANDRIA”  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  2,547.70 mii lei, , dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 297.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 40.00 mii lei,  dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -„COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” ALEXANDRIA  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  2,487.00 mii lei, , dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 369.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 150.00 mii lei,  dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -„COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU DIMITRIE GHICA” ALEXANDRIA  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  1,936.00 mii lei, , dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 253.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 80.00 mii lei,  dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -„LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” ALEXANDRIA  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  1,812.00 mii lei, , dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 278.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 70.00 mii lei,  dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;   
 -„LICEUL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA”  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  2,773.00 mii lei, , dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 321.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 150.00 mii lei,  dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -„LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA”  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  2,341.20 mii lei, , dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 287.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL X „ALTE CHELTUIELI-BURSE” = 40.00 mii lei,  dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
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 -„SCOAL POSTLICEALA SANITARA ALEXANDRIA”  
 -TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” =  800.00 mii lei, , dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  
 -TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 84.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -CAPITOLUL „ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI”  

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” =475.50 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 -TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” = 588.53 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
 Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 10- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 

66.02 „Sanatate”: 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 1,290.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL„CHELTUIELI SALARIALE IN BANI” =1,051.00 mii lei, dl presedinte de 
sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”  = 190.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII”  = 47.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „REPARATII CURENTE” = 70.00 mii lei, dl presedinte il supune la vot si 
se aproba cu unanimitate de voturi. 

-ARTICOLUL „MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE” = 30.00 mii lei, dl 
presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” =10.00 mii 
lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI” = 2.00 mii lei dl presedinte 
de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA”= 13.00 mii lei, dl presedinte de sedinta 
il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „PROTECTIA MUNCII”=3.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi;  

-ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI” = 15.00 mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la 
vot si se aproba cu unanimitate de voturi;   

Dl presedinte de sedinta da citirie Anexei nr. 11- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimarii pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 

67.02 „Cultura , recreere si religie”: 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor doreste sa faca aprecieri vizavi de anumite cheltuieli, 
respectiv la cultura se regaseste amenajarea peisagistica de 23 miliarde lei si de asemenea amenajarea 
infrastructurii Parc Padurea vedea in valoare de 6 miliarde lei. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor 
spune ca a avut o propunere, care poate va fi luata in discutie la urmatorul capitol, despre paza in 
scoli, respectiv sa fie gratuita, cum de altfel este si invatamantul, dar parintii platesc din buzunar acest 
serviciu. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a vrut sa aduca la cunostinta aceste aspecte si 
v-a vota impotriva, deoarece se cheltuiesc 29 de miliarde, iar paza in scoli ar trebui sa fie gratuita din 
moment ce se cheltuiesc sumele respective pentru amenajare peisagistica. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu a inteles de ce PNL-ul, prin reprezentantul sau legitim, 
respectiv dl Titirisca Florin Nicusor, se opune reabilitarii Paduri Vedea. Dl primar Victor Dragusin 
spune ca dl Titirisca Florin Nicusor a participat la dezbaterea publica in care dl primar a explicat 
proiectul de reabilitare, respectiv cele doua componente, cea de peisagistica si cea de infrastructura. 
De asemenea dl primar Victor Dragusin precizeaza ca la partea de peisagistica nu se discuta de 
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„panselute”, ci de un sistem de irigat subteran, de locuri de joaca, de pista de popice, grupuri sanitare, 
mobilier urban si altele, precizand ca dansul intelege ca PNL-ul se opune reabilitarii Pduri Vedea si il 
invita pe dl Titirisca Florin Nicusor sa prezinte solutia legala a  PNL-ului pentru a finanta cheltuielile 
cu paza in scoli. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca sumele pentru reabilitare sunt prea mari, iar paza 
in scoli se poate face prin Politia Locala sau prin externalizarea serviciului. 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 2,794.50 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 
voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, 
Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan), 1 „abtinere”(dl Oprea Eduard Laurentiu),d-na Stancu 
Iuliana fiind absent din sala;  

-ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” =1,464.50 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
13 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan), 1 „abtinere”(dl Oprea Eduard Laurentiu),d-na 
Stancu Iuliana fiind absent din sala;    

-ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI” =1,330.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
13 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan), 1 „abtinere”(dl Oprea Eduard Laurentiu),d-na 
Stancu Iuliana fiind absent din sala;  

-TITLUL VII „ALTE TRANSFERURI” =500.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 
voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, 
Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan), 1 „abtinere”(dl Oprea Eduard Laurentiu),d-na Stancu 
Iuliana fiind absent din sala;  

-TITLUL X ALTE CHELTUIELI = 1,490.00 mii lei, dl presedinte il supune la vot si se 
aproba cu 13 voturi „pentru” si 4 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan), 1 „abtinere”(dl Oprea Eduard Laurentiu),d-
na Stancu Iuliana fiind absent din sala; 

-TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE – ARTICOLUL ACTIVE FIXE = 3,835.06 
mii lei, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 4 voturi 
„impotriva” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu 
Dumitru Dan), 1 „abtinere”(dl Oprea Eduard Laurentiu),d-na Stancu Iuliana fiind absent din sala; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 12 privind aprobarea bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 68.02 

„Asigurari si asistenta sociala”: 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 9,002.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;  

-ARTICOLUL„CHELTUIELI SALARIALE IN BANI”  = 7,721.00 mii lei, il supune la 
vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;  

-ARTICOLUL „CONTRIBUTII” = 1,281.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 18 
voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 3,130.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 18 
voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” = 629.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;  

-ARTICOLUL „REPARATII CURENTE” = 110.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-ARTICOLUL „HRANA” = 2,000.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 18 voturi 
„pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-ARTICOLUL „MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE” = 22.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;  

-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 109.00 mii 
lei, il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;    
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-ARTICOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI” = 17.00 mii lei, il supune 
la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;  

-ARTICOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE” = 14.00 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-ARTICOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA” = 111.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-ARTICOLUL „PROTECTIA MUNCII” = 22.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI” = 96.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 18 
voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;  

-TITLUL VIII „ASISTENTA SOCIALA” -ARTICOLUL „AJUTOARE SOCIALE” = 
1,040.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na Stancu Iuliana fiind absenta 
din sala;   

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 13 SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 

70.02 „Locuinte ,servicii si dezvoltare publica”: 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 4,200.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 
Alexandru, Florea Laurentiu si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;  

-ARTICOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANI” = 3,336.00 mii lei, il supune la 
vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 
Alexandru, Florea Laurentiu si Popescu Dumitru Dan), Stancu Iuliana fiind absenta din sala; 

-ARTICOLUL „CONTRIBUTII” = 864.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 14 voturi 
„pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu 
si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” = 4,485.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 14 
voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea 
Laurentiu si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;  

-ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” = 2,035.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea 
Laurentiu si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala; 

-ARTICOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA” = 50.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 
Alexandru, Florea Laurentiu si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala; 

-ARTICOLUL „PROTECTIA MUNCII” = 100.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea 
Laurentiu si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala; 

-ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI” = 2,300.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea 
Laurentiu si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;  

-TITLUL VII „ALTE TRANSFERURI-SF” = 168.00 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu 14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 
Florea Laurentiu si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-TITLUL XVI „RAMBURSARI DE CREDITE” = 4,491.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 
Alexandru, Florea Laurentiu si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu Iuliana fiind absenta din sala;   

-TITLUL VIII „PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE”- ARTICOLUL „CHELTUIELI 

NEELIGIBILE” = 645.80 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, 1 „abtinere” 
(dl consilier Neacsu Alexandru), d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala; 
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-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” – ARTICOLUL „ACTIVE FIXE” = 
3,015.56 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu si Popescu Dumitru Dan),d-na Stancu 
Iuliana fiind absenta din sala;  

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 14- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 

74.02 „Protectia mediului”: 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”- ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” = 
1,900.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard 
Laurentiu), d-na Stancu Iuliana fiind absent din sala;  

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 15- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

local al municipiului Alexandria pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, CAPITOLUL 

80.02 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca”: 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII” -SUBCAPITOLUL „PREVENIREA SI 

COMBATEREA INUNDATIILOR SI INGHETURILOR” = 100.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala;  

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 16- SITUATIA privind aprobarea bugetului 

municipiului Alexandria pe anul 2016, CAPITOLUL 84.02 „Transporturi”: 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII – ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII” = 
3,250.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu  13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard 
Laurenti), d-na Stancu Iuliana fiind absent din sala; 

-TITLUL IV „SUBVENTII” = 300.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi 
„pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, 
Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurenti), d-na Stancu Iuliana fiind absent din sala;  

-„SECTIUNEA DE DEZVOLTARE” – TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” – 

ARTICOLUL „ACTIVE FIXE” = 4,145.18 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi 
„pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, 
Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurenti), d-na Stancu Iuliana fiind absent din sala;   

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 17 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

creditelor interne si externe pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019: 

- SURSA FINANTARE - TOTAL = 20,585.40 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 
voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurenti), d-na Stancu Iuliana fiind absent din sala;  

-ARTICOLUL „SUME AFERENTE CREDITELOR INTERNE” = 12,000.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurenti), d-na 
Stancu Iuliana fiind absent din sala;  

-ARTICOLUL „ SUME AFERENTE IMPRUMUTURILOR CONTRACTATE 

CONFORM OUG NR 46/2015, PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE 

DEZVOLTARE” = 8,585.40 mii lei. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor doreste sa precizeze ca a fost nevoie de acest imprumut 

de 35 de miliarde dintr-un motiv foarte serios, respectiv investitia de la Ferma Liceul Agricol, care a 
avut o hiba pana in acest moment, fiind convins ca au fost nereguli ce tin de managerul de proiect sau 
de echipa  care a gestionat relatia cu respectivii constructori. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor 
spune ca doreste sa se finalizeze in luna iunie a.c. aceasta investitie, precizand ca a fost nevoie de 
acest credit datorita unei incompetente sau prost management. Tot dl consilier Titirisca Florin 
Nicusor spune ca trebuie sa se faca lumina in acest caz si sa nu se spuna in Consiliul local ca nu s-a 
stiut ca firma respectiv a depus cerere de intrare in faliment sau insolventa, precizand ca cineva 
trebuie sa raspunda pentru aceasta suma. 
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Dl Tabacitu Stefan, administratorul public al Municipiului Alexandria spune ca dl consilier 
Titirisca Florin Nicusor face acuzatii fara a avea fundament, considerand ca dansul nu cunoaste cum 
se deruleaza proiectele cu finantare europeana. Tot dl Tabacitu Stefan spune ca datorita neseriozitatii 
constructorului nu s-a putut realiza proiectul pana la sfarsitul anului, precum si datorita faptului ca 
Guvernul PDL-ului a intrerupt executarea acelui proiect timp de trei ani. Dl Tabacitu Stefan spune ca 
achizitia constructiei acelui proiect a fost facuta la inceputul derularii proiectului, mentionand ca la 
momentul reluarii lucrarilor in 2015 nu se putea schimba constructorul. Dl Tabacitu Stefan 
informeaza ca manageriaza proiectul respectiv, precizand ca este adevarat faptul ca liderul de 
asociere, constructorul, a intrat in insolventa, dar nu putea fi schimbat decat in momentul in care a 
existat un document scris prin care i-a fost aprobata insolventa, luandu-se act de insolventa in urma 
aprobarii MDRAP-ului, iar din luna septembrie 2015 a fost schimbat liderul de asociere. De 
asemenea dl Tabacitu Stefan spune ca imprumutul respectiv nu reprezinta bani pierduti atata timp cat 
se finalizeaza lucrarile la termen, iar apoi beneficiarul proiectului se poate indrepta impotriva 
constructorului care nu si-a indeplinit obligatiile, iar Primaria municipiului Alexandria a trecut la 
procedurile privind actionarea in instanta a vinovatului, respectiv constructorul. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca cererea de insolventa a fost voluntara, trebuia sa 
se fi stiut de ea, ea fiind facuta in jurul lunii martie 2015. De asemenea dl consilier Titirisca Florin 
Nicusor spune ca nu este in regula sa se piarda 35 de miliarde in locul unei sume mai mari, 
considerand ca dl Tabacitu Stefan i-a dat dreptate prin ceea ce a spus. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest obiectiv este o dorinta mai veche pentru 
municipalitate, respectiv de a se realiza intr-un judet cu specific agricol, o baza de pregatire atat 
pentru liceul agricol cat si pentru Universitatea Valahia care a dezvoltat Facultatea de Agronomie si 
de Inginerie Mecanica Agricola. Dl primar spune ca datorita negocierii Guvernului Ponta cu Bruxell-
ul, banii neutilizati de ministere sa fie repartizati la UAT-uri pentru proiectele pe care le aveau facute, 
astfel in luna februarie  2015 a aparut oportunitatea de aobtine finantare pentru ferma liceului agricol 
din fonduri externe. Dl primar Victor Dragusin spune ca regreta intrarea in insolventa a uneia din cele 
mai mari firme de constructii din judetul Teleorman, respectiv HIDRO OLT. De asemenea dl primar 
Victor Dragusin spune ca nu este nimic in rau in cheltuirea unor sume din bugetul local pentru acest 
proiect, considerand ca este un obiectiv bun pentru municipalitate, precizand la inaintea demararii 
acestui proiect s-au puratat discutii si se putea de asemenea sa nu se demareze proiectul, dar ar fi fost 
pacat sa nu se utilizeze banii europeni, considerand ca in momentul de fata sunt discutii pur politice 
de pre-campanie. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca este un proiect foarte mare, fiind vorba de 
trei hectare cu cladiri, silozuri, ferme , laboratoare, crescatorii de animale si altele, precizand ca 
HIDRO OLT-ul va fi dat in judecata. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dl primar a recunoscut, deoarece in momentul in 
care a spus ca va da in judecata HIDRO OLT-ul inseamna ca exista o problema. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca exista o problema, deoarece ei si-au asumat prin contract 
un termen pe care nu l-au realizat. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot articolul si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 
„abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu 
Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurenti si Stancu Iuliana). 

Dl primar Victor Dragusin spune ca d-nii consilieri ai PNL-ului s-au opus finalizarii 
proiectului fermei liceului agricol, precizand ca va preciza la fiecare sedinta toate obiectivele 
municipiului la care PNL-ul se abtine. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca are acest drept.  
-CAPITOLUL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = 20,585.40 mii lei, il 

supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurenti si Stancu 
Iuliana). 
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-CAPITOLUL „INVATAMANT”, din total capitol „ALTE CHELTUIEI IN 

DOMENIUL INVATAMANTULUI” = 3,557.40 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

-CAPITOLUL „LOCUINE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA”, din total capitol 

„ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINTELOR, SERVICIILOR SIDEZVOLTARII 

COMUNALE” = 5,028.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” 
(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, 
Oprea Eduard Laurenti si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „TRANSPORTURI”, din total capitol „STRAZI”  = 12,000.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurenti si Stancu Iuliana), dl 
consilier Neacsu Alexandru fiind absent din sala. 

In continuare dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 18 – SITUATIA privind 

aprobarea bugetului de credite interne si externe pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-

2019, Capitolul 65.07 „Invatamant”:  

-TITLUL VIII „PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE (FEN) POSADERARE – ARTICOLUL „CHELTUIELI 

NEELIGIBILE” =  3,557.40 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 18 voturi, dl consilier Neacsu 
Alexandru fiind absent din sala. 

Dl presedinte de sedinta da citirie Anexei nr. 19 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

creditelor interne si externe pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-20129, Capitolul 70.07 

„Locuinte si dezvoltare publica”: 

-TITLUL XIII „ACTIVE NEFINANCIARE” – ARTICOLUL „ACTIVE FIXE” = 

5,028.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 18 voturi, dl consilier Neacsu Alexandru fiind absent 
din sala. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 20 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

creditelor interne si externe pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, Capitolul 84.07 

„Transporturi”: 

-TITLUL XIII „ACTIVE NEFINANCIARE” – ARTICOLUL „ACTIVE FIXE” = 

12,000.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru si Titirisca Florin Nicusor fiind absenti din sala. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 21 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019: 

-TOTAL VENITURI – SECTIUNEA DE DEZVOLARE =115,00 mii lei, il supune la vot 
si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca 
Florin Nicusor fiind absenti din sala;  

-TOTAL CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = 115.00 mii lei, il supune la 
vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca 
Florin Nicusor fiind absenti din sala; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 22 – SITUATIA privins aprobarea bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019, Capitolul 

65.08 „Invatamant”: 

-TITLUL VII „ALTE TRANSFERURI” – ARTICOLUL „PROGRAME 

COMUNITARE” = 115.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii 
consilieri Titirisca Florin Nicusor si Neacsu Alexandru fiind absenti din sala; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 23 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 

2016 si estimari pentru anii 2017-2019: 
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-TOTAL VENITURI = 1,871.24 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 
„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu 
Iuliana), d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin Nicusor fiind absenti din sala;  

-CAPITOLUL „VENITURI DIN PROPRIETATE” = 297.24 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, 
Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin Nicusor 
fiind absenti din sala; 

-ARTICOLUL „ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE” = 18.00 mii lei, il supune la 
vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Oprea Eduard 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca 
Florin Nicusor fiind absenti din sala; 

-CAPITOLUL „VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIUNI”, din care: 

-ARTICOLUL „ TAXE SI ALTE VENITURI IN INVATAMANT” = 292.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin 
Nicusor fiind absenti din sala; 

-ARTICOLUL „CONTRIBUTIA ELEVILOR SI STUDENTILOR PENTUR 

INTERNATE, CAMINE SI CANTINE” = 1,124.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 17 
voturi „pentru”, d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin Nicusor fiind absenti din sala; 

-ARTICOLUL „VENITURI DIN SERBARI SI SPECTACOLE SCOLARE, 

MANIFESTARI CULTURALE, ARTISTICE SI SPORTIVE” = 5.00 mii lei, il supune la vot si 
se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Neacsu Alexandru si Titirisca Florin Nicusor fiind 
absenti din sala; 

-ARTICOLUL „ALTE VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE 

ACTIVITATI” = 99.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru si Titirisca Florin Nicusor fiind absenti din sala; 

-CAPITOLUL „DIVERSE VENITURI” – ARTICOLUL „DIVERSE VENITURI” = 

54.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-TOTAL CHELTUIELI – CAPITOLUL „INVATAMANT” = 2,099.99 mii lei, il supune 

la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 
-DIN TOTAL CAPITOL: 

-ARTICOLUL „INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR” = 891.13 mii lei, il supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „INVATAMANT SECUNDAR” = 1,113.86 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „INVATAMANT POSTLICEAL” = 95.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 24 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 

2016 si estimari pentru anii 2017-2019 sectiunea de dezvoltare: 

-VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE = 1,791.24 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „VENITURI CURENTE” = 1,791.24 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea 
Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CAPITOLUL „VENITURI NEFISCALE” =1,791.24 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, 
Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE = 2,019.99 mii lei, il supune la vot si 
se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  
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Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 25 privind aprobarea bugetului institutiilor 

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 si estimari 

pentru anii 2017-2019, Sectiunea de dezvoltare: 

-VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 80.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana); 

-CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE = 80.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana);  

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr 26 – SITUATIA privind aprobarea bugetului 

institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, Capitolul 

65.10 „Invatamant”: 

-TITLUL I „CHELTUIELI DE PERSONAL” = 22.10 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „CHELTUIELI SALARIALE IN BANI”= 16.00 mii lei, il supune la vot si 
se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „CONTRIBUTII”= 6.10 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate 
de voturi; 

-TITLUL II „BUNURI SI SERVICII”= 1,997.89 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „BUNURI SI SERVICII”= 339.87 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „REPARATII CURENTE”= 221.61 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „HRANA”= 1,085.83 mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de 
voturi; 

-ARTICOLUL „MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE”= 8.00 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR” = 168.88 mii 
lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERURI” = 17.00 mii lei, il supune 
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „MATERIALE DE LABORATOR”= 4.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE”= 21.00 mii 
lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „PREGATIRE PROFESIONALA”= 3.00 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „PROTECTIA MUNCII”= 10.00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-ARTICOLUL „ALTE CHELTUIELI” = 118.70 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 
unanimitate de voturi; 

-TITLUL XII „ACTIVE NEFINANCIARE” – ARTICOLUL „ACTIVE FIXE”= 80.00 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 27 – LISTA a obiectivelor de investitii pe anul 

2016 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local: 

- TOTAL = 34,627.69  mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” 
(d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii 
consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

-CAPITOLUL „LUCRARI IN CONTINUARE” = 15,905.36 mii lei, il supune la vot si se 
aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, 
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Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard 
Laurentiu fiind absenti din sala; 

-CAPITOLUL „LUCRARI NOI” = 16,264.40 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 
voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind 
absenti din sala; 

-CAPITOLUL „ACHIZITII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII” = 

2,457.90 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii consilieri 
Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

-CAPITOLUL „AUTORITATI PUBLICE” = 450.00 mii lei, il supune la vot si se aproba 
cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca 
Florin Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu 
fiind absenti din sala; 

-CAPITOLUL „INVATAMANT” =5,508.09 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 17 
voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din 
sala; 

-CAPITOLUL „CULTURA, RECREERE SI RELIGIE” = 3,835.06 mii lei, il supune la 
vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu 
Alexandru si Titirisca Florin Nicusor) si 1 „abtinere”(d-na consilier Stancu Iuliana), d-nii consilieri 
Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

-CAPITOLUL „SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE” = 8,689.36 
mii lei, il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Oprea Eduard Laurentiu si 
Popescu Dumitru Dan fiind absenti din sala; 

-CAPITOLUL „TRANSPORTURI” = 16,145.18 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 
voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin 
Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind 
absenti din sala; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 28 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2016”, cap.51 „Autoritati publice si actiuni 

externe”: 

-TOTAL= 450,000.00 lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-
nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii 
consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 29 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2016”, cap. 65 „Invatamant”: 

-TOTAL= 366,500.00 lei il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan fiind absenti din sala. 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 30 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli, defalcate 

pe categorii de bunuri pe anul 2016”, cap.67 „Cultura, recreere si religie”: 

-TOTAL = 257,500.00 lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-
nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii 
consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 31 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli de 

investitii, defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2016”, cap.70.02 „Servicii si dezvoltare 

publica”: 

-TOTAL = 1,298,900.00 lei , il supune la vot si se aproba cu cu 13 voturi „pentru”, 4 
„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Stancu 
Iuliana), d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

Dl presedinte de sedinta da citire Anexei nr. 32 – LISTA pozitiei „Alte cheltuieli, defalcate 

pe categorii de bunuri pe anul 2016”, cap.84 „Transporturi”: 
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-TOTAL = 85,000.00 lei, il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Oprea Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan fiind absenti din sala; 

Dl presedinte de sedinta da cititre Anexei nr. 33 „Numarul de personal si fondul salariilor 

de baza pentru anul 2016”: 

-MUNICIPIUL ALEXANDRIA= nr posturi:154, fond aferent salariilor de baza: 4.288,00  
mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Popescu 
Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

-SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI= nr posturi:18, 
fond aferent salariilor de baza: 328,90 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 
„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Stancu 
Iuliana), d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

-ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC= nr posturi: 171, fond aferent salariilor de 
baza: 3.336,00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii consilieri 
Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

-POLITIA LOCALA= nr posturi:53, fond aferent salariilor de baza: 1.038,80 mii lei, il 
supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru”, 4 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, 
Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan 
si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala; 

-DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA= 316, fond aferent salariilor de 
baza: 7.721,00 mii lei, il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Oprea 
Eduard Laurentiu si Popescu Dumitru Dan fiind absenti din sala. 

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetulu General 
al Municipiului Alexandria pe anul 2016. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind Aprobarea Bugetului 
General al Municipiului Alexandria pe anul 2016, si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6  „abtineri” 
(d-nii consilieri Neacsu Alexandru, Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, 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 
aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2016, 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 bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR 
CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. pentru anul 2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune cade patru ani de zile se vorbeste de societatile din 
subordinea primariei si ar fi dorit ca managementul lor sa fie din ce in ce mai performant, dar nu a 
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fost asa. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca aceasta societate foloseste cei mai multi 
bani din bugetul local, in jur de 75 de miliarde de lei vechi. De asemenea dl consilier Titirisca Florin 
Nicusor spuen ca ar trebui acordata mai multa atentie, unde se refac trotuarele, la intrarile in curti, 
deoarece la unele case intra apa in curti. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca 
deszapezirea pe strazile principale a fost buna, dar trotuarele, cel putin intre strada Ion Creanga si 
strada Dr. Stanca, au fost pline de gheata. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor precizeaza ca i s-a 
spus ca trotuarele trebuie deszapezite de cetateni, lucru cu care nu este de acord, in afara de ceea ce 
tine de scarile blocurilor. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca la aceasta societate ar fi 
trebuit sa existe cel putin cate trei locuri de munca in plus pe fiecare an, tinand cont de bugetul pe 
care il are. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spuen ca aceasta societate plateste cei 
mai multi bani pentru membrii Consiliului de Administratie, respectiv 250 de lei, mentionand ca dl 
director i-a spus ca poate acorda orice suma pana la 750 de lei. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor ce propune din 
partea PNL-ului pentru rezolvarea acestor probleme. Dl primar Victor Dragusin precizeaza ca nu 
ASCE-ul se ocupa de deszapezire. Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl Jusca Mihai, director al 
ASCE-ului, cati oameni a angajat, in functie de lucrarile pe care le-a avut. 

Dl Jusca Mihai, director al ASCE-ului spune ca a angajat 54 in anul 2015 de oameni pe o 
durata de 9 luni de zile, iar in anii trecuti a angajat in jur de 20 de oameni. De asemenea dl Jusca 
Mihai precizeaza ca ASCE-ul beneficiaza de 35 de miliarde de lei vechi si nu 75, cum a spus dl 
consilier Titirisca Florin Nicusor. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor cat propune 
dansul ca indemnizatie pentru membrii Consiliului de Administratie si de asemenea ce solutii tehnice 
are pentru trotuare, deoarece pentru a se distruge trotuarul si carosabilul pentru a fi coborote, s-ar 
ajunge la sistemul de canalizare, deoarece multe curti sunt sub nivelul canalizarii si al strazii. Dl 
primar Victor Dragusin il roaga pe dl consileir Titirisca Florin Nicusor sa vina cu propuneri pentru 
rezolvarea problemelor, precizand ca pentru deszapezire putea sa intrebe ADP-ul. 

Dl consileir Titirisca Florin Nicusor spune ca locurile de munca sunt temporare si nu 
permanente. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de 9 luni din an, fiind vorba de o firma de 
constructii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca la inceputul anului, daca au fost 50 de angajati, 
la sfarsitul anului trebuiau sa fie in jur de 54, precizand ca nu vorbeste despre angajari temporare. 

Dl primar Victor Dragusin il inrteaba pe dl consileir Titirisca Florin Nicusor daca dansul are 
firma de constructii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu are o astfel de firma. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca este o diferenta intre activitatea unei societati care 

practica comertul si una de constructii, aceasta avand activitate doar 9 luni pe an. 
Dl consiler  Titirisca Florin Nicusor spune ca investitiile pe strazi ar trebui facute spre 

beneficiul cetateanului, intreband unde este beneficiul daca i se lasa apa in curte, mentionand ca dl 
primar a recunoscut ca trotuarele au ramas ne-deszapezite cand a spus ca nu este treaba ASCE-ului ci 
a ADP-ului. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca lumea din oras a vazut ce a fost deszapezit si ce nu a fost, 
rugandu-l pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor sa raspudna puntual la problemele pe care le-a 
ridicat. 

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”, 2 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin Nicusor si Neacsu Alexandru) si 4 „abtineri” (d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan, 
Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu 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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMIC CALOR SERV 
S.R.L. pentru anul 2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca aceasta societate a aparut dupa defuncta 
societate de termoficare, iar la aceasta societate se vine iar cu un buget de minus doua miliarde, 
precizand ca a discutat in sedintele pe comisii de specialitate cu privire la ce se poate face la aceasta 
societate mentionand ca se poate face orice dar sa nu se mai prezinte cu un buget de minus doua 
miliarde. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca pe langa cetatenii din zonele 
unde se furnezeaza caldura, care probabil sunt cei mai nevoiasi cetateni ai municipiului, mai sunt si 
multi altii care nu au incalzire. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spuen ca aceste nu i se datoreaza 
dansului, ci d-lui primar, precizand ca dansul este in conducerea administrarii orasului din anul 2002 
si a asistat la falimentarea societatii de termoficare. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de 
ce trebuie tinut un direcor cu 30-40 de milioane de lei vechi lunar pentru a se ajunge in aceasta 
situatie. 
 Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor ce propune PNL-
ul, deoarece se afla intr-un moment in care se poate schimba ceva. 
 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in primul rand acolo trebuiesc aduse gaze. 
 Dl primar Victor Dragusin il interaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor de ce nu initiaza 
un proiect de hotarare in acest sens. 
 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca va face si acest lucru. 
 Dl primar Victor Dragusin spune, referitor la falimentarea TERMA SERV-ului, ca 
Municipipiul Alexandria nu a avut nici un leu datorie la fosta societate, fiinid insa inscrisi la masa 
credala pentru a recupera unele sume. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca potrivit documentelor, 
dl consilier Titirisca Florin Nicusor, impreuna cu multi alti cetateni ai municipiului nu si-au platit 
datoriile catre societatea respectiva, aceasta ducand la insolventa societatii. 
 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu are nici o datorie la TERMA SERV. 
 Dl primar Victor Dragusin informeaza ca ANRSCE-ul, institutie a statului, care aproba 
tarifele de facturare catre populatie, nu a fost de acord sa se introduca pierderile pe costuri, respectiv 
cetateanul sa nu plateasca pierderile. Dl primar Victor Dragusin spune ca societatea a mai facut mici 
reparatii pe magistrala, dar sunt pierderi care nu pot fi acoperite, nefiind inregistrate in tariful de 
facturare, acest lucru ducant la un buget negativ. Dl primar Victor Dragusin informeaza colegii de la 
PNL ca este o obligatie prin lege, ca acolo unde inca mai sunt apartamente comasate in blocuri, sa le 
fie asigurata caldura, iar faptul ca mai sunt apartamente care nu primesc caldura in sistem centralizat 
in celelalte blocuri decat cele pe care le deserveste TERMIC CALOR este adevarat, dar nu poate 
functiona un sistem de termoficare pentru 2-3 apartamente pe o scara cu 40 de apartamente. Dl primar 
Victor Dragusin roaga colegii sa se faca propuneri daca exista solutii, deoarece ar fi spre binele 
cetatenilor, decat sa se spuna minciuni in campaniile electorale. 

 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”, 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor  si Neacsu Alexandru) si 3 „abtineri” (d-nii consilieri 
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 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. 
pentru anul 2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca de aceasta data nu va critica societatea, a 
criticat-o in primul an deoarece s-a prezentat cu un bugetul pe minus, dar de aceasta data doreste sa il 
felicite pe dl Cretu Anghel, director al societatii deoarece a facut un buget ambitios si a introdus si o 
investitie din venituri proprii. 

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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PRIMALEX PROIECT TEL 
S.R.L. pentru anul 2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu unanimitate de voturi. 

   X  
    x                 x 

 
In continuare, 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 bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. pentru anul 2016, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dl administrator public Tabacitu Stefan a 
prezentat in urma cu ceva timp un plan de redresare, dar nu s-a recuperat nimic pana in acest moment. 
De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a vorbit cu d-na director Radu Mihaela si 
sustine orice fel de investitie la aceasta societate, intreband de ce nu se cumpara 5 autobuze noi, chiar 
daca unul nou costa in jur de 100 de mii de euro exista si pobilitatea unui lizing pe 7 ani, iar astfel se 
innoieste parcul auto, cel existent avand un consum foarte mare de combustibil. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca in anul 2008 societatea a primit 14 miliarde 528 de 
mii lei si pana in prezent s-au cumparat 6 mijloace de transport noi. De asemenea dl primar Victor 
Dragusin spune ca la initiativa dansului sa facut Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, iar 
TRASLOC-ul asigura transportul pentru 15 comune din jurul municipiului Alexandria, precizand ca 
nu exista capacitate mai mare de transport si nu se poate efectua transport in tot judetul sau pana la 
Bucuresti. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dl primar accepta un minus fara sa doreasca sa 
se gaseasca o solutie, chiar daca se face o investitie de un autobuz pe an. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca atat timp cat va fi primar nu il intereseaza ca societatile sa 
faca profit, deoarece acest lucru ar fi foarte simplu dublandu-se tariful de transport local, acesta fiind 
foarte mic spre deosebire de alte municipii resedinta de judet, precizand ca dansul nu doreste acest 
lucru. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba ce se va face cu pierderile de 4 miliarde din urma 
cu 2 ani, precizand ca este de acord sa se pastreze tarifele, dar intreaba de ce la alte societati cum ar fi 
PIETE SI TARGURI s-au putut mari tarife, precizand ca este de acord ca profitul societatilor din 
subordinea primariei sa nu fie de ordin financiar. 

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 ,,abtineri’’ (d-nii consilieri Florea 
Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu si Stancu Iuliana). 
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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 bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR-
VETERINAR S.R.L. pentru anul 2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 
nu sunt dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si 
se aproba cu unanimitate de voturi.  

   X  
    x                 x 

 
In continuare, 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 bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. pentru 
anul 2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi ,,pentru” si 6 ,,abtineri’’ (d-nii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 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 principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care 
se desfasoara in Municipiul Alexandria in anul 2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.   
 

   X  
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
actualizarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru problemele romilor la nivelul municipiului 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii  

Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie de vot secret, deoarece proiectul de hotarare are 
caracter individual fiind vorba de desemnare de persoane. Dl presedinte de sedinta propune pentru 
comisia de numarare a voturilor formata din trei membrii pe d-nii consilieri Florea Voicila, Neacsu 
Ionut si Curea Gina Georgeta. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunenea pentru comisia 
de numarare a voturi si se aproba cu unanimitate voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul 
tehnic sa distribuie buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 

Dl presedinte de sedinta roaga presedintele comisiei de numarare a voturilor sa prezinte 
rezultatul votului secret. 

Dl  consilier Florea Voicila, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca dintr-un 
total de 19 voturi valabil exprimate s-au obtinut 18 voturi „pentru”si 1 vot „impotriva”. 

Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost aprobat cu rezultatul votului 
secret. 
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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 organigramei, a statului de functii, a numarului de personal si a 
Regulamentului 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 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea 
Eduard Laurentiu fiind absent din sala.    
 

   X  
    x                 x 

 
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 
Planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016, dupa care se trece 
la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala.    
 

   X  
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea revizuirii documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic la obiectivul de investitii 
„Reabilitare trotuare si intrari in curti strada 1907 in Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare si se aproba cu 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala.  

 
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 revizuirii documentatiei tehnico-economice faza Proiect tehnic la 
obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Fratii Golesti 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 18 voturi 
„pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala.    
 

   X  
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Modernizare 
strada Mircea cel Batran – Alexandria, tronson I si II”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare si se aproba cu 18 
voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala.   
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x 

    x                 x 
 

 La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de 
investitii „Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele incinta fostei UM”, 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 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea 
Eduard Laurentiu fiind absent din sala.     
 

   X  
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si 
refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul Teoretic A. I. Cuza”, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 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 Strategiei locale privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu 
si lung a serviciului de salubrizare din municipiul Alexandria pentru perioada 2015-2020, 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”, 5 voturi 
,,impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu 
Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu) si 1,,abtinere’’ (d-na consilier Stancu Iuliana).     
 

   X  
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor 
de piata in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 
sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 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 repartizarea locuintei pentru tineri, destinata inchirierii, construita prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte, nr.3, situata in blocul S1, sc. B, str. Dunarii, ramasa disponibila in 
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca este nevoie de vot secret, deoarece proiectul de hotarare are 
caracter individual cu privire la persoane. Dl presedinte de sedinta propune pentru comisia de 
numarare a voturilor formata din 3 membrii pe d-nii consilieri Florea Voicila, Neacsu Ionut si Curea 
Gina Georgeta. 

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

Dl consilier Florea Voicila, presedinte al comisiei de numarare a voturilor spune ca din totalul 
de 19 voturi valabil exprimate s-au obtinut 19 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 
declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile din municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6  ,,abtineri” (d-nii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 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 dezmembrarea in unitati individuale a constructiei C1 situata in incinta 
Complexului de Odihna si Recreere Strand Vedea, str. Ciocan, 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, 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 
dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in str. Dunarii, nr. 135, in CV 68, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 
nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6  
,,abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 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 



31 
 

hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 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 apartinand 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 si se aproba cu 13 
voturi „pentru” si 6  ,,abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 
Alexandru, 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 modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 de stabilire a modalitatii de 
atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre 
S.C. Piete si Targuri Alexandria SRL, 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 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala. 

  
   X  

    x                 x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu Asociatia 
Vladut-Alexandru pentru Sprijinirea Copiilor cu Deficiente Neuropsihomotorii, in vederea realizarii 
in comun a unor actiuni specifice copiilor cu deficiente neuropsihomotorii, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare si se aproba cu 18 voturi „pentru”, d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala.       

 
x 

    x                 x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 
comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 
hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe perioada determinata, a unui spatiu si a bunurilor 
din dotare, apartinand domeniului public de interes localal municipiului Alexandria, situat in Str. 
Dunarii, nr. 282, catre Asociatia nevazatorilor din Romania, Filiala Interjudeteana Teleorman 
Giurgiu, 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 18 voturi „pentru”, 
d-na consilier Stancu Iuliana fiind absent din sala.  
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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 
modificarea HCL nr. 341 din 26.11.2014 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul 
local al municipiului Alexandria, cu S.C. Piete si Targuri Alexandria SRL in vederea constituirii 
societatii comerciale cu raspundere limitata Primalex Proiect Tel, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 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 vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Moraru, nr. 8, 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 
vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. Negru Voda, nr. 6 bis, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare 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 si completarea 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 13 voturi „pentru” si 6  
,,abtineri” (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 darea 
in administrare a unui bun, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de 
hotarare 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 modificarea HCL nr. 372/04.12.2015 privind predarea catre Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „CNI” S.A. a 
amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, nr. 119-Stadion Municipal si pe strada Vedea, nr. 
4, municipiul Alexandria si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii 
„Complex Sportiv Stadion Municipal 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 
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 S.R.L., 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 si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6  ,,abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca 
Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 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 modificarea Anexei la HCL nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei 
termice 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, 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 
alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele 
trei luni, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru viitorul presdinte de sedinta al 
Consiliului local pentru urmatoarele trei luni. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei 
luni pe dl consilier Mocanu Daniel Marian. 

 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. 
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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, dl Talpiga Stelica, prezinta petitiile adresate 

Consiliului local: 
-Tabelul nominal nr. 1072/25.01.2016 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipiul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2016, conform 
HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 1071/25.01.206 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 februarie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 1070/25.01.2016 al DGAS Alexandria 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 februarie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 1069/25.01.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele-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 beneficiaza de transport gratuit urban, pe luna februarie 
2016, conform HCL nr 272/25.09.2016. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 1068/25.01.2016 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

DGAS Alexandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 
beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 1067/25.01.2016 cu persoanele- veterani si vaduve de razboi care pot 

beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Tabelul nominal nr. 1066/25.01.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele – luptatorii pentru 

victoria revolutiei din decembrie 1989 care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna februarie 
2016, conform HCL nr 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
Dl consilier Florea Voicila spune ca este surprins de votul dat de colegii consilieri ai PNL-ului 

la aceste tabele, deoarece la capitolul transporturi in proiectul de buget general, cand s-a pus in 
discutie alocarea sumei pentru transportul local de 300 mii lei, dansii s-au abtinut, iar acum voteaza 
toate tabelele, precizand ca trebuie alocati bani pentru aceste facilitati. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor il roaga pe dl consilier Florea Voicila sa treaca peste acest 
moment.  

Dl primar Victor Dragusin spune ca toate aceste lucruri se noteaza. 
-Raportul nr. 461/13.01.2016 al DGAS Alexandria privind activitatea desfasurata de asistentii 

personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului2015. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de acest raport. 
-Punctul de vedere nr. 2010/19.01.1026 al Serviciului J.A.T.R.U. privind preluarea 

contractului de concesiune nr. 13832/22.10.2004 incheiat intre Consiliul local al municipiului 
Alexandria si Dr. Stanescu Gabriela – Carmen medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr 
Stanescu Gabriela – Carmen, de catre SC PRAXIS STANESCU SRL. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Adresa inregistrata la Primaria municipiului Alexandria sub nr. 891.11.01.2016, adresata 
Consiliului local, a unor cetateni domiciliati in strada Cuza Voda, vecini cu autogara  
TRANSALUTUS. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca cetatenilor aflati pe tabel au primit deja un raspuns, iar 
dansii acum fac o alta adresa similara. 

Dl primar Victor Dragusin informeaza ca pentru functionarea unei autogarii, ARR-ul da avizul 
de functionare si nu Primaria sau Consiliul local. Dl primar Victor Dragusin spune ca exista doar un 
aviz de amplasament si precizeaza ca nu intelege pentru ce ii acuza pententii. De asemenea dl primar 
Victor Dragusin spune ca sunt 4 autogari in oras, ceea ce reprezinta inseamna un avantaj in ceea ce 
priveste imbarcarea si debarcarea cetatenilor care tranziteaza orasul. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca prima sesizare a venit in anul 2009 si atunci s-a facut o 
comisie de 3 consilieri, iar in urma constatarilor la fata locului s-a extins zona in care parcheaza 
autobuzele, respectiv in arpopierea gardului cu Scoala nr. 6, iar pe peron sa traga doar autobuzele care 
pleaca. De asemenea dl consilier Florea Voicila spune ca la momentul respectiv s-a stabilit sa se faca 
ungard de catre cei care administreaza autogara, iar petentul a fost de acord, dar ulterior s-a razgandit 
si si-a facut singur un gard, pentru care patronul firmei respective a achitat toate costurile. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca nu este atributul municipalitati de a inchide o autogara. 
-Adresa nr. 3207/28.01.2016 a Compartimentului Resurse Umane privind  evaluarea 

performantelor profesionale  individuale pentru secretarul municipiului. 
Dl presedinte de sedinta propune calificativul Foarte Bine. 
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune propunerea 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. 
 
 

 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 
                                    Consilier,           
                               Talpiga Stelica                                                              Jr. Iulian Purcaru  
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                 JUDETUL TELEORMAN 
    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
                Nr. 3638 din 01.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

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

din 28.01.2016 
 
 
 
 
 Subsemnatii,  Berechet Doina si Plosceanu Cristian ,  salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  azi, 01.02.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  28.01.2016,  la  tabla  de afisaj a 

institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  SEF SERVICIU,                                                                      INSPECTOR, 
   
                  Doina Berechet                                                                     Plosceanu Cristian  
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