JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 28 martie 2018, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in
prezenta a 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul local.
Dl. presedinte de sedinta Doncea Bogdan Alin arata ca sunt intrunite prevederile art. 40, alin.
(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.
Tot dl. presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
secretarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Iulian Purcaru, ca au fost invitati si se
gasesc in sala persoane care au tangenta cu problemele de pe ordinea de zi, secretariatul tehnic,
reprezentanti mass-media.
Dl presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni la procesul-verbal al sedintei din 28
februarie 2018, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu 19 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (dnii consilieri (Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Doncea Bogdan Alin, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 774 din 22 martie 2018 si prin adresa nr. 6727 din aceeasi data, a
convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi:
-Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes
local a unor imobile din mun. Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de
interes local al mun. Alexandria, situat in str. Ciresilor nr. 4, cu nr. cadastral 25223;
- Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de
interes local al mun. Alexandria, situat in str. Dunarii nr. 49A, cu nr. cadastral 22946;
- Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Decembrie, zona
blocului I1, sc. B;
- Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor
bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de parteneriat nr.925/28.12.2017, catre Serviciul Public
de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la preluarea unui bun imobil, fosta Centrala Termica nr. 4,
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Avocat
Alexandru Colfescu zona bloc 305 de la Directia de Asistenta Sociala Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre
Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, nr. 9;
- Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului
public si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local
Administratia Domeniului Public Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unei cladiri apartinand domeniului
public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul CT Zona, str. Dunarii, zona IAICA, catre
Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria;
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- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes
local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din functiune, in vederea
valorificarii si, dupa caz, casarii;
- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor constructii din cadrul Liceului
Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, in vederea demolarii acestora, pe perioada desfasurarii lucrarilor de demolare, pentru
scoaterea din functiune, casarea si dupa caz, valorificarea acestora, in conditiile legii;
- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei constructii din cadrul Liceului
Teoretic C-tin Noica, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in
vederea demolarii acestia, pe perioada desfasurarii lucrarilor de demolare, pentru scoaterea din
functiune, casarea si dupa caz, valorificarea acesteia, in conditiile legii;
- Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes
local al municipiului Alexandria, a unui teren din zona blocurilor 100, in vederea realizarii obiectivului
de investitii "Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din
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 in str. Fratii Golesti, nr. 46;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 11, situată in blocul
S2, sc. A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 7, situată in blocul
S2, sc. A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe;
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 3, situată
in blocul S2, sc. B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru
Locuințe;
- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009
privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din
municipiul Alexandria;
- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 4 la HCL nr.
65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii si
atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public si
privat al Municipiului Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor
fonduri pentru Parohia “Sfantul Alexandru” din Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor
fonduri pentru Parohia “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municpiului Alexandria a unor
fonduri pentru Parohia “Sfantu Nicolae” din Municipiul Alexandria’
-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor
fonduri pentru Biserica Crestina dupa Evanghelie “Harul” din Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor
fonduri pentru Parohia “Cuvioasa Parascheva: din Municipiul Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara al Municipiului
Alexandria pe anul 2017;
-Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul
2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului scolar 2017-2018;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2018
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de
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Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul
scolar 2017-2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea consumului lunar de carburanti, pentru
autoturismele aflate in dotarea Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public
Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului
Local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“Teleormanul”;
-Proiect de hotarare cu privire la acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru
transportul public local de calatori in municipiul Alexandria;
-Petitii si interpelari;
Dl primar Victor Dragusin propune retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de
hotarare :
-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor constructii din cadrul Liceului
Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, in vederea demolarii acestora, pe perioada desfasurarii lucrarilor de demolare, pentru
scoaterea din functiune, casarea si dupa caz, valorificarea acestora, in conditiile legii;
- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei constructii din cadrul Liceului
Teoretic C-tin Noica, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in
vederea demolarii acestia, pe perioada desfasurarii lucrarilor de demolare, pentru scoaterea din
functiune, casarea si dupa caz, valorificarea acesteia, in conditiile legii;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 4 la HCL nr.
65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii si
atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public si
privat al Municipiului Alexandria;
si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari:
-Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unor constructii din cadrul Liceului
Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria, in vederea demolarii acestora;
- Proiect de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei unei constructii din cadrul Liceului
Teoretic Constantin Noica, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in
vederea demolarii acestia;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi
elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PARC
INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL pe anul 2018;
-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Alexandria in
A.G.A a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Alexandria”;
-Proiect de hotarare cu privire la constituirea si componenta Colegiului Director al Directiei de
Asistenta Sociala Alexandria;
-Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 4 la HCL nr.
65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii si
atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.;
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 declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile
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din mun. 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
dezmembrarea unui teren apartinand domeniului privat de interes local al mun. Alexandria, situat in
str. Ciresilor nr. 4, cu nr. cadastral 25223, 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 Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.
Alexandria pentru anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl
presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Preda Catalin Ionut, Florea
Laurentiu, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia).
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al mun.
Alexandria, situat in str. Dunarii nr. 49A, cu nr. cadastral 22946, 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 dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de
interes local al mun. Alexandria, situat in str. Dunarii nr. 49A, cu nr. cadastral 22946.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, situat in strada 1 Decembrie, zona blocului I1, sc. B, 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 darea in
administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de
parteneriat nr.925/28.12.2017, 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

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 preluarea unui bun imobil, fosta Centrala Termica nr. 4, apartinand domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Avocat Alexandru Colfescu zona bloc 305 de
la Directia de Asistenta Sociala Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru
ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si
se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Inspectoratul de Politie Judetean
Teleorman, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
situat in str. Carpati, nr. 9, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la darea in
administrare a unor bunuri apartinand domeniului public si 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 darea in
administrare a unei cladiri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,
din cadrul CT Zona, str. Dunarii, zona IAICA, 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.
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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 trecerea
din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe,
pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii, 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 public de interes local al municipiului Alexandria, a
unui teren din zona blocurilor 100, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Imbunatatirea
conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 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
vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului
Alexandria, situat in str. Fratii Golesti, nr. 46, 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 vânzării in rate a locuinței nr. 11, situată in blocul S2, sc. A, str. Dunării din
municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie
luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina
Georgeta, Cobarlie Silvia si Modrigala Constanta Claudia.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
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D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca
din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea vânzării in rate a locuinței nr. 7, situată in blocul S2, sc. A, str. Dunării din municipiul
Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie
luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina
Georgeta, Cobarlie Silvia si Modrigala Constanta Claudia.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca
din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 3, situată in blocul S2, sc. B, str. Dunării
din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie
luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie doamenle consilier Curea Gina
Georgeta, Cobarlie Silvia si Modrigala Constanta Claudia.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca
din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
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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 si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor
practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice 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 alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia
“Sfantul Alexandru” 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 alocarea
de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia “Sfintii Apostoli Petru si
Pavel” 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

Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru paraseste sala de sedinte
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 alocarea de la bugetul local al Municpiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia “Sfantu
Nicolae” 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 20 voturi „pentru”.
Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru revine in sala de sedinte.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la alocarea
de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Crestina dupa Evanghelie
“Harul” din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
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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 alocarea de la bugetul local al Municipiului Alexandria a unor fonduri pentru Parohia
“Cuvioasa Parascheva: din Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si
pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea contului de executie bugetara 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 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala Constanta Claudia).
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare,
il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Grigore Nicusor, Dumitrascu Catalin
Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel si Modrigala Constanta Claudia).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul
Alexandria, aferente semestrului II al anului scolar 2017-2018, dupa care se trece la intrebari,
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
x
x
x
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la modificarea Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2018 privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2017-2018,
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca persoana desemnata este prezenta il sala si daca
da sa se prezinte.
Dl Oprea Dumitru, director al Directiei Patrimoniu, se prezinta in fata Consiliului local.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie
luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Petcu Marian
Dragos, Epure Haralambie si Dumitrascu Catalin Alexandru.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
Dl consilier Petcu Marian Dragos, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca din
21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x
x
In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea consumului lunar de carburanti, pentru autoturismele aflate in dotarea 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.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Alexandria
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Teleormanul”, dupa care se trece la
intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie
luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl presedinte de sedinta propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Petcu Marian Dragos,
Florea Voicila si Curea Gina Georgeta.
10

Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca
din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in
municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl
presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu
unanimitate de voturi.
x
x

x

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 destinatiei unor constructii din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu,
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii
acestora, 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 unei constructii din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, apartinand
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii acestia, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul
de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.

x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la aprobarea Listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect
Tel S.R.L. Alexandria in anul 2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu
sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se
aproba cu 14 voturi „pentru”si 7 ,,abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Nadrag Gigi
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Gabriel, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru, Grigore Nicusor si
Modrigala Constanta Claudia).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA SRL pe anul
2018, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta,
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 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 desemnarea unui reprezentant al Municipiului Alexandria in A.G.A a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie
luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl presedinte de sedinta propune sa faca parte din comisie d-nii consilieri Petcu Marian Dragos,
Curea Gina Georgeta si Florea Laurentiu.
Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca
din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la
constituirea si componenta Colegiului Director al Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, dupa care
se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare are caracter individual cu referire la
persoane si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca horararea sa fie
luata prin vot secret. Dl presedinte de sedinta propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor
formata din 3 membrii, propunere aprobata cu unanimitate de voturi
Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisie d-le consilier Curea Gina
Georgeta, Modrigala Constanta Claudia.
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Nemaifiind alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la componenta comisiei si aceasta
este aprobata cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie
buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret.
D-na consilier Curea Gina Georgeta, presedintele comisiei de numarare a voturilor, spune ca
din 21 de voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 de voturi „pentru”.
Dl presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului
secret.
x
x

x

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu
privire la modificarea si completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea
modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a
gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri,
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de
voturi.
x
x

x

In continuare, dl. presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local:
-Adresa nr. 397/26.03.2018 a SC TRANSLOC PREST SRL prin care solicita incetarea
transporturilor de calatori pe anumite rute.
Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba cand se va pune in aplicare incetarea respectiva.
Dl Tabacitu Stefan, administratorul public al municipiului spune ca preturile abonamentelor
este mai mic decat costurile efectuarii transportului pe traseele respective, iar incepand cu data de 1 mai
2018 sa inceteze transportul pe rutele respective, ramanand doar transportul din municipiul Alexandria.
Dl Nadrag Gigi Gabriel spune ca ar trebui informati si agentii economici din municipiul,
deoarece o parte din salariati poate utilizeaza aceste trasee si pentru a acorda timp necesar acestora
pentru a se reorganiza.
Dl Tabacitul Stefan spune ca are dreptate dl consilier, dar in prima faza trebuia instiintat
Consiliul local. De asemenea dl Tabacitu Stefan spune ca pe majoritatea traseelor efectueaza transport
si alti operatori privati, iar pe traseele pe care nu sunt operatori Consiliul Judetean va scoate la timp, la
licitatie traseele respective.
Dl primar Victor Dragusin spune ca traseele sunt scoase la licitatie de catre Consiliul Judetean,
iar in momentul in care exista o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara, i se incredinteaza direct
traseele. De asemenea dl primar spune ca sunt suficienti transportatori in judet, iar Consiliul Judetean
va scoate la licitatie in timp util traseele. Tot dl primar spune ca Transloc Prest este patronat de catre
Consiliul local, iar acesta decide asupra societatii, inclusiv activitatile si pierderile acesteia.
Dl consilier Florea Laurentiu spune ca ar fi bine ca traseele sa se mentina pana la vacanta de
vara a elevilor si a oferi ulterior timp suficient reorganizarii transportului pana la reinceperea anului
scolar.
Dl primar Victor Dragusin spune ca societatea nu poate suporta mai multe pierderi, altfel se va
inchide foarte repede si se vor sista inclusiv traseele din municipiu.
Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca au mai fost discutii pe marginea acestei societati
si se intreaba daca nu cumva acest pas este unul spre inchiderea acesteia si de asemenea intreaba daca
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nu era mai bine ca in anii ce au trecut sa se fi achizitionat cate un mijloc de transport nou pentru a se
evita pe cat posibil eventuale pierderi.
Dl primar Victor Dragusin spue ca au fost achizitionate mijloace de transport bune, la mana a
dou-a din Germania si sunt axe de finantare pe linie de transport urban pentru care Municipiul
Alexandria va depune proiecte. Tot dl primar Victor Dragusin spuen ca se va infiinta la nivelul
Municipiului un serviciu de transport urban in acest sens.
Dl Tabacitu Stefan spune ca va fi nevoie de un mandat special reprezentantului Consiliului local
in AGA pentru a se face demersurile necesare.
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vor adresa si propunerea
prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.
- Tabelul nominal nr. 3846 din 22.03.2018 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in
municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2018, 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. 3847/22.03.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si
accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit
urban, pe luna aprilie 2018, 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. 3853 din 22.03.2018 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul
DGAS Aleaxandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate
beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2018, 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. 3852/22.03.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve
de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2018, 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. 3850 din 22.03.2018 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii
pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna
aprilie 2018, 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. 3848 din 22.03.2018 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din
motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in
strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna aprilie 2018,
conform HCL nr. 272/25.09.2015.
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Tabelul nr. 3849/22.03.2018 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 aprilie 2018, 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. 3624/20.03.2018 al Directiei de Asistenta Sociala privind acordarea unui ajutor
de urgenta doamnei Zlateanu Adina Brandusa.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea unui ajutor de 3000lei.
Nemaifiind si alte propuneri dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier
Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Referatul nr. 3433/16.03.2018 al Directiei de Asistenta Sociala privind acordarea unui ajutor
de urgenta doamnei Stanciu Aurelia.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea unui ajutor de 4500lei.
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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-Referatul nr. 3964/27.03.2018 al Directiei de Asistenta Sociala privind acordarea unui ajutor
de urgenta doamnei Avram Floarea.
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune respingerea cereri pana aducerea de noi lamuriri.
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.
-Punctul de vedere nr. 34084/19.03.2018 al Directiei Patrimoniu, privind preluarea contractului
de inchiriere pentru amplasament confomr contractului de inchiriere nr. 3911/13.02.2013, str Libertatii,
pietonala, poz 7, profil activitate – difuzare presa, de ;a SC FRANCO ROM SRL Alexandria la SC
SIMION PRESS SRL Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 5388/13.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 27176/15.10.2015, zona bloc 305 (M. Kogalniceanu), poz 4, de la
dl Sovarasteanu Gabriel la dl Spataru Tudorel Adrian.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 4908/20.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind modificarea contractului
de concesiune nr. 16654/06.09.2007 in sensul preluarii administrarii SC Alfan Com SRL de la d-na
Predica Mirela –asociat unic, ca urmare a cesionarii partilor sociale catre aceasta si a retragerii din
societate a d-lui Stoican Cornel.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 5740/16.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 22022/2007, zona blocL28-L29, poz 21, de la d-na Musat Emilia la
dl Lina Alexandru Cezar.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 5739/16.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 14970/2007, zona bloc L28-L29, poz 3 de la d-na Preda Camelia la
d-na Musat Emilia.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 5779/16.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren garaj nr. 3064/17.03.2017, zona bloc 597-599, poz 9, de la dl Jianu Florin
Ionut la dl Pesa Florin Gabriel.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 5876/19.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren copertina nr. 33059/15.12.2015, zona bloc 703, poz 20, de la dl Oprea
Corneliu la d-na Dumitrascu Marieta.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 2997/26.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 1095/04.02.2013, zona bloc 820-PT15, poz 2, de la d-na Rusanu
Radu Madalina Diana la dl Raucea Mocanu Daniel Constantin.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 6682/26.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren copertina nr. 4208/23.03.1998, zona bloc 359, poz 9, de la dl Vladu Titu la dl
Mitoiu Teodor.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 3033/26.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 871/31.01.2013, zona bloc I13-I23, poz 6, de la dl Stirbu
Alexandru Liviu la d-na Mohora Madalina Ileana.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
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-Punctul de vedere nr. 6654/26.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 32095/25.11.2015, zona bloc M17-M4-M12, poz 10, de la d-ra
Polog Aura Simona la dl Polog Fanica.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 5151/26.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului
de inchiriere pentru teren parcare nr. 32150/19.11.2015, zona bloc M17-M4-M12, poz 25, de la dl
Dumitrascu Gheorghe Valentin la d-na Margarit Maria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de vedere nr. 6113/19.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind cererea comuna nr
5226/07.03.2018 a d-lui Ceciu Alexandru Razvan, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 19 situata in
blocul P5, str. Sos. Tr Magurele, nr. 1 A, municipiul Alexandria si a d-nei Vocheci Madalina Daniela,
chirias al unitatii locative nr 13 situata in blocul P5, str. Sos Tr Magurele , nr 1 A, municipiul
Alexandria.
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Punctul de veder nr. 6013/16.03.2018 al Directiei Patrimoniu privind acceptul privind
ipotecarea halei de productie amplasata pe terenul concesionat conform Contractului de concesiune nr.
30844/17.12.2009 pentru terenul in suprafata de 2808,00 m2, apartinand domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, situat in str. Viilor nr.1;
Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimtate de voturi.
-Cererea nr. 790/23.03.2018 a Scolii Gimnaziale nr. 5 Alexandria privind obtinerea avizului
necesar schimbarii denumirii unitatii in Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Alexandria.
Dl presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
-Adresa nr. 312/21.03.2018 a SC PIETE SI TARGURI SRL prin care solicita aprobarea
organizarii Targului de Paste in zona centrala a municipiului.
Dl Tabacitu Stefan spune ca aceasata nu este oportuna deoarece din experienta anilor trecuti se
denatureaza ideea sarbatorilor de Paste deoarece se comercializeaza cu totul si cu totul alte produse, iar
incasari semnificative municipiului nu sunt.
Dl presedinte de sedinta o supune la vot si aceastea este respinsa obtinand 21 de „abtineri”.
-Memoriul nr. 323/26.03.2018 al SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL, privind
activitatea desfasurata de catre operatorul delegat SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL in
zonele pietelor din municipiu.
Dl Tabacitu Stefan spune ca aceasta societate a ajuns la concluzia ca se cheltuie foarte multi
bani cu plata gunoiului si a consumului de apa din piata centrala.
Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de acesta, se va face o analiza si aparatul de
specialitate va prezenta un punct de vedere in acest sens
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,
Consilier,
Doncea Bogdan Alin

SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru
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JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
SERVICIUL CANCELARIE
Nr. 7420din 30.03.2018
VIZAT
SECRETAR,
Jr. Purcaru Iulian

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 28.03.2018

Subsemnatii, Plosceanu Cristian si Oinaru Gina, salariati la Primaria municipiului Alexandria,
am procedat astazi 30.03.2018, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

Consiliului local al municipiului Alexandria din 28.03.2018, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

CONSILIER,

CONSILIER,

Plosceanu Cristian

Oinaru Gina
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sedinta

