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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 28 iunie 2017, 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 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, fiind absenti motivati d-nii consilieri Grigore Nicusor si Ilie Sorin Gabriel.  

 Dl. presedinte de sedinta Florea Voicila arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin. (1) din 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

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

inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si d-na. Rodica Baicu, ca au fost 

invitati si se gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul 

tehnic, reprezentanti mass-media. 

 Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 29 mai 

2017, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 1458 din 21 iunie 2017 si prin adresa nr. 16428 din aceeasi data, a 

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

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

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al 

Serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea avizului de principiu favorabil pentru modificarea 

intravilanului municipiului Alexandria in vederea reactualizarii PUG-ului; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea avizului de principiu favorabil pentru extinderea 

intravilanului municipiului Alexandria in vederea scoaterii din circuitul agricol a unor terenuri; 

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

de investitii „Modernizare zona veterani in Municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la schimbarea denumirii obiectivului de investitii „Centrul 

Medical de Profilaxie Oro-Dentara” in „Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in 

administrare catre Liceul tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria; 

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

a unui teren din municipiul Alexandria; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Constantin Brancoveanu, 
zona bloc G1; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Fratii Golesti, zona bloc 

1612; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea desfasurarii activitatii de vanzare cu ajutorul 

magazinelor ambulante tip bicicleta nemotorizata, pe strada Libertatii- tronson cuprins intre strada Ion 

Creanga si strada Bucuresti; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, Piata Unirii, 

poz. 4; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii - 

Cupola, poz. 30; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 

modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, 

poz. 3; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 

modular, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat Piata Peco, 
poz. 5; 

 -Proiect  de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 323/23.10.2014 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat la nivelul 

municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV ABC JUDO ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Judo; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria cu ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL ALEXANDRIA, in vederea 

sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului Sportiv al Federatiei 

Romane de Fotbal; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Cupa presei 

la pescuit” 2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Cupa 

pensionarilor la pescuit” 2017; 
 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului 

Alexandria” 2017; 

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

2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr.118/31.05.2011 privind 

aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona Fruleg; 

 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unor locuri de veci 

beneficiarilor Legii nr. 341/2004, in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 

1989; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre S.C. PIETE SI TARGURI 

ALEXANDRIA S.R.L. a locurilor de parcare cu plata din municipiul Alexandria infiintate prin HCL 

nr. 163/29.05.2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Aleea Ciresilor, nr. 4, cu nr. cadastral 24495; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

municipiului Alexandria catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011; 

 -Petitii si interpelari; 

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

htoarare: 
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- Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV ABC JUDO ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite de Federatia Romana de Judo; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria cu ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL ALEXANDRIA, in vederea 

sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului Sportiv al Federatiei 

Romane de Fotbal; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 
municipiului Alexandria catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011;  
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare: 

-Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV ABC JUDO ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si 

realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei 

Romane de Judo; 

 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al 

municipiului Alexandria cu ASOCIATIA FOTBAL CLUB MUNICIPAL ALEXANDRIA, in vederea 

sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al 

Federatiei Romane de Fotbal; 

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

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

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Alexandru Ghica, nr. 207 

Bis, lot 3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local 
a unui teren din municipiul Alexandria; 

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

al municipiului Alexandria, a unitatii locative nr. 3 situata in bloc F, strada Ion Creanga din municipiul 

Alexandria. 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, dl presedinte de sedinta supune la vot 

ordinea de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de 

voturi. 

  Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de 

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

reabilitare si reparare strazi in anul 2017 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 Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului public de interes local 

Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

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

prezentata si se aproba cu  unanimitate de voturi. 
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   x 

    x                 x 

 

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

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

privire la aprobarea avizului de principiu favorabil pentru modificarea intravilanului municipiului 

Alexandria in vederea reactualizarii PUG-ului, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a vorbit cu dl arhitect sef si din schitele 

proiectului de hotarare reiese nu doar ca se modifica intravilanul, ci se mareste. Tot dl consilier spun 
eca este de acord cu acest lucru, dar precizeaza ca este si o diminuare a intravilanului. De asemenea dl 

consilier spune ca in acest proiect este vorba de pasune si paduri, fara sa afecteze proprietatile private. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba doar de padure si pasune, fara proprietati private 

iar extinderea intravilanului implica si proprietati private. Dl primar Victor Dragusin spun eca acest 

lucru nu trebuie sa sperie pe nimeni, deoarece impozitul va ramane aferent extravilanului. Tot dl primar 

spune ca aceasta extindere va afecta pozitiv proprietarii deoarece proprietatile vor capata valoare de 

intravilan. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a inteles aspectul privind impozitarea conform 

extravilanului. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca momentan se vor pastra impozitele respective, pana cand 

vor fi aduse toate facilitati aferente proprietatilor intravilane. 

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

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

 

                                                                      x 

x  x 

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

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

aprobarea avizului de principiu favorabil pentru extinderea intravilanului municipiului Alexandria in 

vederea scoaterii din circuitul agricol a unor terenuri, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.    

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Modernizare zona 

veterani in Municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

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

          x 

x  x 

 

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

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

privire  la schimbarea denumirii obiectivului de investitii „Centrul Medical de Profilaxie Oro-Dentara” 

in „Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceul tehnologic Nicolae 
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Balcescu din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

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

aproba cu unanimitate de voturi.  

 

                                                                       x  

x  x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a unui teren din municipiul Alexandria, 

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

 

x 

x  x 

 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in strada Constantin Brancoveanu, zona bloc G1, 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 

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

municipiului Alexandria, situat in strada Fratii Golesti, zona bloc 1612, dupa care se trece la intrebari, 

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

la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 desfasurarii activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta 

nemotorizata, pe strada Libertatii- tronson cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti, dupa 

care se trece la  intrebari, propuneri, discutii. 
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este o activitate economica, fiind de acord cu 

aceasta dar pe tronsonul respectiv sunt suficiente magazine. Tot dl consilier spune ca ar fi mai bine 

daca s-ar limita numarul celor care vor primi autorizatie pentru aceasta activitate, altfel este posibil sa 

vina la un moment dat un numar foarte mare de solicitari pentru care va trebuie sa se elibereze aceasta 

autorizatie. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta solicitare a venit din partea unui agent economic 

care in alte tari a vazut astfel de activitati, idee pe care a agreato si s-a convenit asupra unui aviz pentru 

o luna pentru a se vedea care este reactia cetatenilor asupra acestei activitati. 
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Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor care sunt propunerile 

dansului pentru acest proiect de hotarare. 

Dl consilier Tirisca Florin Nicusor propune sa nu existe un numar mai mare de 10 astfel de 

biciclete, iar al doilea amendament este ca un agent economic sa nu poata avea mai mult de 2 biciclete. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot primul amendament al d-lui 

Titirisca Florin Nicusor, referitor la numarul maxim de 10 biciclete si se aproba cu 17 voturi “pentru”, 

1 vot “impotriva” (dl consilier Streinu Marius) si 1 “abtinere” (d-na consilier Brosteanu Andreea 

Mioara). 

In continuare, dl presedinte de sedinta supune la vot cel de-al doilea amendament al d-lui 
consilier Titirisca Florin Nicusor, ca un aget economic sa nu aiba mai mult de 2 biciclete si se aproba 

cu 12 voturi “pentru” si 7 “abtineri” (d-nii consilieri Mocanu Daniel Marian, Petcu Marian Dragos, 
Augustin Ioan, Streinu Marius, Brosteanu Andreea Mioara, Ghicica Maria si Cobarlie Silvia) 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare impreuna cu 

cele doua amendamente aprobate, il supune la vot, si se aproba cu 15 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (d-

nii consilieri Mocanu Daniel Marian, Augustin Ioan, Brosteanu Andreea Mioara si Ghicica Maria). 

 

x 

x  x 

 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, Piata Unirii, poz. 4, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

  
                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii - Cupola, poz. 30, 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 
inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 3, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

   

   x 

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

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

inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat Piata Peco, poz. 5, 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 HCL nr. 323/23.10.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a activitatii de voluntariat la nivelul municipiului Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

      

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „Cupa presei la pescuit” 2017, 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 organizarii si desfasurarii concursului „Cupa pensionarilor la pescuit” 2017, dupa care se 

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

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

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la organizarea manifestarilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2017, dupa care se 
trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl presedinte de sedinta, dl consilier Florea Voicila doreste sa propuna un amendament, 

respectiv introducearea la competitiile sportive „joc fotbal Old Boys”, fotbal intre echipe de consilieri 

locali intre municipii si alti fosti jucatori de fotbal. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot amendamentul propus si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

 Nemaifiind discutii, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare impreuna cu 

amendamentul adoptat, il supune la vot si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 
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consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi 

Gabriel, Florea Laurentiu si Modrigala Constanta Claudia).     

 

                                                                       x   

x  x 

 

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

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

rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2017, 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 
Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, 

Florea Laurentiu si Modrigala Constanta Claudia). 

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la modificarea anexei la HCL nr.118/31.05.2011 privind aprobarea Regulamentului de 

convietuire sociala 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 

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

municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona Fruleg, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la atribuirea in proprietate cu titlu gratuit a unor locuri de veci beneficiarilor Legii nr. 341/2004, 

in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 

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

  

x 

x  x 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
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privire la darea in administrare catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. a locurilor de 

parcare cu plata din municipiul Alexandria infiintate prin HCL nr. 163/29.05.2017, 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 

dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in Aleea Ciresilor, nr. 4, cu nr. cadastral 24495, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu CLUB 

SPORTIV ABC JUDO ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni 

stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei Romane de Judo, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Florea Laurentiu spune ca trebuie facuta o corectura in contract, respectiv unde se 

precizeaza „cheltuieli privind transportul jucatorilor” sa se precizeze „cheltuieli privind transportul 
sportivilor”. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca in sedinta urmatoare va fi supus spre analiza si aprobare si 

un Regulament privind asocierea Consiliului local si cluburile sportive. 

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

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

 

                                                                       x   

x  x 

 

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

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

asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului Alexandria cu ASOCIATIA 

FOTBAL CLUB MUNICIPAL ALEXANDRIA, in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor 

actiuni stabilite conform Calendarului Competitional anual al Federatiei Romane de Fotbal, dupa care 

se trece la intrebari, propuneri, discutii. 
Dl consilier Florea Laurentiu spune ca prevederile mentionate sunt cele din legislatia in vigoare. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca legea permite autoritatilor locale sa prevada tipul si limita 

cheltuielilor, legea fiind foarte mare si aplicabila tuturor categoriilor de cluburi sportive, nefiind normal 

sa se prevada aceeasi categorie de cheltuieli pentru un club de liga a 3-a asemanator unui club de liga 1. 

Dl consilier Augustin Ioan spune ca pentru acest motiv va fi prezentat in sedinta urmatoare si un 

regulament cadru care sa prevada categoriile de cheltuieli. 

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

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

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

privire la persoane, este obligatoriu ca acesta sa fie adoptat prin vot secret. Dl presedinte de sedinta 
propune pentru comisia de numarare a voturilor formata din 3 persoane pe d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta 

supune la vot componenta comisiei 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 Doncea Bogdan Alin spune ca din totalul de 19 voturi valabil exprimate, s-au 

numarat 19 voturi „pentru”. 

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

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat pe strada Alexandru Ghica, nr. 207 Bis, lot 3, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, 

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

  

x 

x  x 

 

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

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

privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul 

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

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

de voturi.    

 

                                                                       x   

x  x 
 

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

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

declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, a unitatii 

locative nr. 3 situata in bloc F, strada Ion Creanga din municipiul Alexandria, dupa care se trece la 

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

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

x  x 

 

 In continuare, dl presedinte de sedinta prezinta Rectificarea nr. 16913/28.06.2017 la Anexa nr. 1 

la HCL nr. 79/15.03.2017 privind darea in administrare a unui imobil – constructie apartinand 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 6C, catre Oficiul 

de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman. 

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

 
                                                                      x 

x  x 
 

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

- Tabelul nominal nr. 7952 din 23.06.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2017, 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. 7951/23.06.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

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

urban, pe luna iulie 2017, 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. 7954 din 23.06.2017 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 

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

beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2017, 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. 7957/23.06.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna iulie 2017, 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. 7956 din 23.06.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

iulie 2017, 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. 7955 din 23.06.2017 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

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

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna iulie 2017, 

conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 -Referatul nr. 7724/15.06.2017 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta domnului Ciupitu Dumitru. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2000 lei. 
 Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Referatul nr. 8026/27.06.2017 al DGAS Alexandria cu privire la acordarea unui ajutor de 

urgenta doamnei Badea Andreea-Felicia. 

 Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 euro. 

 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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-Punctul de vedere nr. 16227/21.06.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

transferul contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 36238/27.01.2016, zona bl I1 (1 

Decembrie), poz 14, de la dl Roncea Aurelian la dl Caraman Andrei. 

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

-Punctul de vedere nr. 16226/21.06.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 28346/2006, zona bl 914, poz 19, de la dl 

Nita Petre Daniel la dl Fifita Aurel Gabriel. 

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

-Punctul de vedere nr. 16225/21.06.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 
prelungirea contractului de inchiriere teren garaj nr. 2323/2004, zona bl 1605-1608, poz „G” pe numele 

dl Samoila Dumitru; 
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 16224/21.06.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind  

prelungirea contractului de inchiriere teren garaj nr. 4153/2014, zona bl 808-811, poz 9 pe numele d-

nei. Tanase Elena. 

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

-Punctul de vedere nr. 16487/22.06.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

preluarea contractului de inchiriere nr. 14477/28.07.2011, pentru terenul amplasat in strada Dunarii nr. 

139, de catre II Balan Maria Comert de la SC BOBY STAR SRL. 

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

-Punctul de vedere nr. 16488/22.06.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

preluarea contractului de inchiriere nr. 19175/12.02.2012,  pentru terenul amplasat in strada Libertatii, 

zona Crinul vechi, de catre SC RAFFY ROM-BDV SRL  de la BOBOCEA DORU CONSTANTIN II. 

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

-Punctul de vedere nr. 16486/22.06.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

transferul contractului de inchiriere pentru teren copertina nr 23996/02.11.2015, zona bloc L4 (str 
Carpati), poz 2, de la dl Plesa Dumitru la d-na Eib Alina. 

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

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

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                 Florea Voicila                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 17316 din 30.06.2017 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 28.06.2017 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 30.06.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  28.06.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


