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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 28 septembrie 2016, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 21 (douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local.  
 Dl. presedinte de sedinta Augustin Ioan 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 29 

august 2016, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Augustin Ioan, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2130 din 21 septembrie 2016 si prin adresa nr. 27956 din aceeasi 

data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi; 

 -Proiect de hotarare cu privire laaprobarea tarifelor pentru  cainii fara stapan care vor fi 

revendicati sau adoptati,  din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 
„CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E” municipiul Alexandria, str. Mestesugarilor, nr. 40; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 

energie termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, 

persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 – 

martie 2017, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze 

naturale, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 - martie 2017, persoanelor 

singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 

energie electrica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, 

pentru persoanele singure si familiilor din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la stabilirea numarului de locuri la cresele care functioneaza in 

structura Directiei Generale de Asistenta Sociala din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii duratei contractului de finantare nr. 

4638/29.08.2014 pentru proiectul <Ferma Grup Scolar Agricol>, cod SMIS 53102, Axa prioritara-3: - 

Imbunatatirea infrastructurii sociale, D.M.I. – 3.4: - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 

echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare 

profesionala continua; 

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

din municipiul Alexandria; 



2 

 

-Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al 

municipiului Alexandria pe anul 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor 

fonduri pentru unitati de cult religios din municipiul Alexandria;  

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

2016; 

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

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

Municipiilor din Romania, pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 

Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar 

din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017; 

            -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 inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial 

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

poz. 1; 

 -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. 11; 

 -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. 12; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 140 din 20 

aprilie 2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor 

comerciale si a serviciilor de piata in 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 Libertatii, zona bloc A1-

A3; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre Scoala gimnaziala nr. 5, situata in str. 

Libertatii, nr. 148, municipiul Alexandria, jud. Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre Gradinita cu program prelungit nr. 7, situata in 

str. Av. Al. Colfescu nr. 79, Municipiul Alexandria, jud. Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre Scoala gimnaziala „Alexandru Colfescu”, 

situata in str. Dunarii, nr. 292, Municipiul Alexandria, jud. Teleorman; 
 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre Colegiul National „Alexandru D. Ghica” din 

Municipiul Alexandria, str. Viitorului, nr. 78, jud. Teleorman; 

-Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, catre Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” din 

municipiul Alexandria, str. Carpati nr. 27, jud. Teleorman; 

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

public de interes local al municipiului Alexandria, din centrala termica in imobil cu alta destinatie; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat de 

interes local al municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din functiune si casarii lor; 

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

local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la vanzarea cu drept de preemptiune a unui teren apartinand 

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

213A; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea 

serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in 
sistem centralizat in municipiul Alexandria; 

 -Petitii si interpelari; 
Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatorului proiect de 

hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor pentru  cainii fara stapan care vor fi 

revendicati sau adoptati,  din municipiul Alexandria; 

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

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifelor aferente serviciilor sanitar-veterinare 

pentru  cainii fara stapan care vor fi revendicati sau adoptati,  ce urmeaza a fi  practicate de S.C. 

Serviciul Sanitar-Veterinar SRL Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei nr. 2 a HCL nr. 

69/29.08.2016 privind aprobarea vanzarii unor unitati locative construite prin Agentia Nationala de 

Locuinte, in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului 

Alexandria in comisiile de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct in unitatile 

de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea 
capitalului social al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE 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 aprobarea modificarii si completarii „Programului de executie a lucrarilor de 

reabilitare si reparare strazi in anul 2016 in municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, 

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

la vot in forma prezentata si se aproba cu 20 de voturi „pentru” (dl consilier Augustin Ioan nu a votat). 

 

                                                                         x 

    x                 x 

 

In continuare, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E” municipiul 

Alexandria, str. Mestesugarilor, nr. 40, 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 de voturi „pentru” (dl consilier Augustin Ioan nu a votat). 
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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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, din bugetul local, 

pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, persoanelor singure si familiilor 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 de voturi „pentru” (dl consilier Augustin Ioan nu a votat). 

 
                                                                      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 de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, din bugetul 

local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, persoanelor singure si familiilor 

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 de voturi „pentru” (dl consilier Augustin Ioan nu a votat). 

 

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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, din bugetul local, 

pentru perioada sezonului rece noiembrie 2016 - martie 2017, persoanelor singure si familiilor 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 de voturi „pentru” (dl consilier Augustin Ioan nu a votat). 

  

                                                                      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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, din bugetul local, pentru 

perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017, pentru persoanele singure si familiilor din 

municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 
presedite de sedinta supune la vot proiectul de hotarare 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 stabilirea numarului de locuri la cresele care functioneaza in structura Directiei Generale de 
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Asistenta Sociala 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 prelungirii duratei contractului de finantare nr. 4638/29.08.2014 pentru proiectul <Ferma 
Grup Scolar Agricol>, cod SMIS 53102, Axa prioritara-3: - Imbunatatirea infrastructurii sociale, 

D.M.I. – 3.4: - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor il intreaba pe dl administrator public, dl Tabacitu Stefan, 

care este stadiul executiei lucrarilor si care este motivul pentru aceasta prelungire. 

Dl administrator public Stefan Tabacitu spune ca in momentul de fata lucrarile sunt finalizate si 

este facuta receptia lucrarilor efectuate, in schimb ADR Sud Muntenia, cei care ne sprijina in obtinerea 

finantarii de la Uniunea Europeana, a cerut prelungirea cu o luna pentru a se termina toate procedurile 

necesare, fiind foarte multe proiecte la ei si nu au putut intocmi toata documentatia necesara. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare in forma 

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl administrator public spune ca ar trebuii ca toti membrii Consiliului local ar trebui sa viziteze 

aceasta ferma. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu au fost invitati la receptie si daca vor fi invitati 

vor veni cu siguranta. 

Dl administrator public spune ca receptia este procedura strict tehnica si a durat doua zile. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca se va organiza o vizita cu toti membrii Consiliului local. 

 

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 de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice 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 

validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2016, 

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

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 

„abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, 

Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel). 
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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 alocarea de la bugetul local al municipiului Alexandria a unor fonduri pentru unitati de cult 

religios 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 rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2016, dupa care se trece la  

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

il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Preda 

Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).    

                                                                                                                                                                                                                                                       

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 contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 

municipiului Alexandria, in calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor din Romania, pentru 

anul 2016, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de 

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

de voturi.   

 

                                                                    x 

x  x 

 

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 reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul 

scolar 2016-2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca apreciaza ca s-a dat curs solicitarii dansului cu 
privire la prezentarea CV-urilor persoanelor desemnate. Tot dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune la 

nivelul desemnarilor ar trebui sa existe o mai larga reprezentare, in sensul de a avea o colaborare 

inainte de a se face propunerile. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba pe dl consilier Nadrag Gigi Gabriel ce inseamna o 

reprezentare mai larga, precizand ca persoanele respective sunt propunerile dansului, iar in sedinta pot 

aparea modificari, precizand ca parintii de la unitatile de invatamant fac parte din Consiliile de 

Administratie, iar legiuitorul cand a gandit ca majoritatea in CA sa il reprezinte reprezentantii parintilor 

impreuna cu reprezentantii autoritatilor publice locale sa aiba un vot in plus fata de reprezentantii 
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unitatii de invatamant s-a dorit o implicare si responsabilizare mai mare a acestora, iar daca ar fi 

desemnati mai multi parinti s-ar inclina echilibrul, parintii putand fi influentati. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca este de acord cu faptul ca parintii sunt un factor 

important si nu ar trebui sa fie majoritari. 

Dl primar Victor Dragusin intreaba cu privire la consultarea mentionata anterior, daca aceasta 

trebuie sa fie in Consiliul local sau cu parintii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca aceasta trebuie sa fie in Consiliul local. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a inteles si se va face. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a fost presedintele comitetului de parinti la Sc. 
Mihai Viteazul timp de 6 ani si parintii sunt cei mai importanti, dar da dreptate ideii ca acestia pot fi 

influentati. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune in ceea ce priveste desemnarea ar trebui 
implicate si alte persoane, in momentul de fata rotindu-se aceleasi persoane. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca se va discuta mai amplu in momentu lin care se vor 

schimba structurile respective si informeaza ca exista o problema in ceea ce priveste convocarea 

reprezentantilor Consiliului local la sedintele Consiliilor de Administratie ale unitatilor de invatamant, 

iar daca acestea nu vor convoca reprezentantii la sedinte, va solicita reprezentantilor sa conteste 

deciziile in contenciosul administrativ. In acest sens se vor trimite adrese la toate unitatile de 

invatamant si la ISJ pentru a convoca toti reprezentantii administratiei publice locale la seditele 

Consiliilor de Administratie. 

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

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret, si roaga sa se faca propuneri pentru desemnarea membrilor 

comisiei de numarare a voturilor formata din 3 membrii. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii 

consilieri Neacsu Ionut, Preda Catalin Ionut si Stanculea Robert Adrian. 
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Florea Voicila 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 Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilo, spune ca din totalul de 

21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 20 de voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”. 

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 

desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in Comisiile pentru evaluarea 

si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul 
scolar 2016-2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca trebuie sa se acorde o mare atentie cu privire la 

desemnarea reprezentantilor in aceste comisii, fiind foarte greu de lucrat cu anumiti profesori si 

directori. 

Dl administrator public spune ca se va schimba modul de aprobare si relationare in asa fel in cat 

procesul educational sa aiba o activitate normala. 

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

referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 
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administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligatoriu ca 

horararea sa fie luata prin vot secret, si roaga sa se faca propuneri pentru desemnarea membrilor 

comisiei de numarare a voturilor formata din 3 membrii. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii 

consilieri Neacsu Ionut, Preda Catalin Ionut si Stanculea Robert Adrian. 

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

Florea Voicila 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 Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilo, spune ca din totalul de 
21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 20 de voturi „pentru” si 1 vot „impotriva”. 

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 

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 

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret, si roaga sa se faca propuneri pentru desemnarea membrilor 

comisiei de numarare a voturilor formata din 3 membrii. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii 
consilieri Neacsu Ionut, Preda Catalin Ionut si Stanculea Robert Adrian. 

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

Florea Voicila 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 Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilo, spune ca din totalul de 

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 

inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial modular, apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 1, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

x 

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

public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, poz. 11, 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. 12, 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 modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 140 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea 

regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in 

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

presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 
14 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta 

Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si 

Nadrag Gigi Gabriel).    

                                                                       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 privire la 

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

municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc A1-A3, 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 administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, catre Scoala gimnaziala nr. 5, situata in str. Libertatii, nr. 148, municipiul 

Alexandria, jud. Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 

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

unanimitate de voturi.  
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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 darea 

in administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

catre Gradinita cu program prelungit nr. 7, situata in str. Av. Al. Colfescu nr. 79, Municipiul 

Alexandria, jud. Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 

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

x 
x  x 

 

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

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

administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

catre Scoala gimnaziala „Alexandru Colfescu”, situata in str. Dunarii, nr. 292, Municipiul Alexandria, 

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

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

de voturi.                                                                                                                                                                                                                                                 

x 

x  x 

 

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

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

administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
catre Colegiul National „Alexandru D. Ghica” din Municipiul Alexandria, str. Viitorului, nr. 78, jud. 

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

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

de voturi.  

                                                                    x 

x  x 

 

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 administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, catre Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Alexandria, 

str. Carpati nr. 27, jud. Teleorman, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu 

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

aproba cu unanimitate de voturi. 

 
                                                                    x 

x  x 

 

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

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

schimbarea destinatiei unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, din centrala termica in imobil cu alta destinatie, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
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forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca 

Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Nadrag Gigi, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, 

Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).  

 

x 

x  x 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria, in vederea scoaterii din functiune si casarii lor, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba de unde provin aceste bunuri si ce se va intampla cu 

ele dupa casarea lor, fiind bunuri de valoare. 

Dl administrator public spune ca aceste bunuri nu mai sunt functionale si se va incerca 

valorificarea lor, altfel se vor vinde ca fier vechi, unele nemaifiind utilizabile. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca se va trece printr-o procedura de licitatie, acestea 

avand o valoare mare. 

Dl administrator public spune ca la actuala valoare de inventar e putin probabil sa se gaseasca 

cumparatori, unele nefiind utilizabile. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca procedura e data prin lege, fiind vorba de centrale termice 

de cartier neutilizate, iar procedurile pot fi urmarite de catre executiv. Dl primar informeaza ca aceste 

bunuri au fost facute publice pentru toti operatorii din Romania, pentru transfer la alte UAT-uri sau 

vanzare catre entitati private, dar aceste componente nu mai corespund din punct de vedere tehnic. 

 Nemaifiind si alte discutii, 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, Modrigala Constanta Claudia, Nadrag Gigi, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, 

Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel) 

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile din municipiul 

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

sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi 

„pentru” si 7  „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Nadrag 

Gigi, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).  

 

                                                                    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 cu drept de preemptiune a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 213A, 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 

aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, transport, 

distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat in municipiul 

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

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca mereu se discuta despre pierderile la aceasta 
societate, precizand ca este o masura sociala si oamenii din zonele respective nu au cu ce sa se 

incalzeasca, dar trebuie sa se faca ceva in acest sens deoarece se tot aproba pierderi. Tot dl consilier 
spune ca pot fi si alte solutii cum ar fi centrale de scara, altfel pierderi vor fi mereu, iar sumele sunt 

mari. 

Dl primar Victor Dragusin il invita pe dl consilier sa citeasca legislatia in domeniul respectiv si 

sa initieze un proiect de hotarare in acest sens si il va asigura de tot sprijinul necesar prin intermediul 

aparatului de specialitate. To dl primar Victor Dragusin spune ca s-a mai dezbatut acest subiect, 

considerand ca viitorul este fara dar si poate  al centralelor individuale. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Nadrag Gigi, Florea Laurentiu, Preda Catalin 

Ionut, Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).  

 

                                                                    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 tarifelor aferente serviciilor sanitar-veterinare pentru  cainii fara stapan care vor fi 

revendicati sau adoptati,  ce urmeaza a fi  practicate de S.C. Serviciul Sanitar-Veterinar SRL 

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

Dl primar Victor Dragusin spune ca a mai intrebat medicii veterinari care sunt tarifele practicate 

la cabinete si sunt mai ieftine decat cele propuse in acest proiect. Dl primar il intreaba pe dl doctor 

Gaina Rodica, directorul SSV, cat ar iesi tariful total practicat pentru un caine. 

Dl dr. Gaina Rodica spune a fost impotriva acestor tarife dar il obliga legea pentru a le practica, 

iar cetatenii sunt obligati sa isi microcipeze animalele. Tot dl dr. Gaina Rodica spune ca adoptia unui 

caine, care ar trebui sa fie gratuita, inseamna capturarea si alte servicii. De asemenea dl dr. Gaina 

Rodica spune ca sunt obligatorii vaccinarea si deparazitarea, iar in total cu ingrijjirea post-operatorie ar 

ajunge la 200 lei fara TVA. 

Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Epure Haralambie care ar fi costurile la 

cabinetul individual al dansului. 

Dl consilier Epure Haralambie spune ca tariful se stabileste in functie de greutatea animalului, 
sau cat anestezic se foloseste si preturile sunt intre 100 lei si 500 lei. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca animalele adoptate sunt foarte putine. 

Dl doctor Gaina Rodica spune ca ar trebui limitat numarul de adoptii, deoarece unii pot adopta 

mai multi caini, iar apoi ii vand. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca tarifele trebuiesc micsorate si propune reducerea tarifelor 

dupa cum urmeaza: la operatii de sterilizare la mascul si femela sa se scada tariful cu 30 de lei, iar la 

ingrijire post-operatorie sa se scada tariful cu 20 de lei. 
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Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca din punctul dansului de vedere ar trebui limitat 

numarul cainilor adoptati. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

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

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

 

                                                                    x 

x  x 
 

In continuare, dl presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 

modificarea si completarea anexei nr. 2 a HCL nr. 69/29.08.2016 privind aprobarea vanzarii unor 

unitati locative construite prin Agentia Nationala de Locuinte, 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 desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Alexandria in comisiile de 

concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct in unitatile de invatamant 

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

Dl presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 
referire la persoane, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a 

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

horararea sa fie luata prin vot secret, si roaga sa se faca propuneri pentru desemnarea membrilor 

comisiei de numarare a voturilor formata din 3 membrii. 

Dl consilier Florea Voicila propune sa faca parte din comisia de numarare a voturilor d-nii 

consilieri Neacsu Ionut, Preda Catalin Ionut si Stanculea Robert Adrian. 

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

Florea Voicila 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 Neacsu Ionut, presedintele comisiei de numarare a voturilo, spune ca din totalul de 

21 de voturi valabil exprimate s-au numarat 14 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”. 

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 aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al S.C. TR 

ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L., dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba in ce consta majorarea de capital. 

Dl administrator public spune ca este vorba de un autoturism Logan, pentru a fi transferat la 

societatea respectiva, fiind nevoie de acesta pentru transportul diferitelor materiale. 
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 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, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 13009 din 22.09.2016 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul 

in municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2016, conform HCL nr. 
272/25.09.2015.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 
Laurentiu fiind absent din sala). 

- Tabelul nominal nr. 13010/22.09.2016 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 octombrie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 

Laurentiu fiind absent din sala).   

-Tabelul nominal nr. 13011/22.09.2016 cu elevii clasele I-VIII care frecventeaza unitatile de 

invatamant pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna 

octombrie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 

Laurentiu fiind absent din sala). 

-Tabelul nominal nr. 13012 din 22.09.2016 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 octombrie 2016, conform HCL nr. 282/25.09.2015; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 
Laurentiu fiind absent din sala).  

- Tabelul nominal nr. 13013 din 22.08.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

octombrie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 

Laurentiu fiind absent din sala).   

-Tabelul nominal nr. 13015/22.09.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2016, conform HCL nr. 

272/25.09.2015; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 

Laurentiu fiind absent din sala).  

-Tabelul nominal nr. 13014 din 22.09.2016 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 octombrie 

2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 
D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 

Laurentiu fiind absent din sala).    

 -Adresa nr. 12912/22.09.2016 a DGAS Alexandria prin care transmite tabelul nominal nr. 

3567/19.09.2016 al Liceului Tehnologic nr. 1  cu elevii la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, care 

solicita legitimatii de calatorie pe ruta IAA-Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, anul scolar 2016-2017. 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 

Laurentiu fiind absent din sala).    
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-Referatul nr. 12497/12.09.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Zamfir Marin. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2000 lei. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea Laurentiu fiind absent din 

sala). 

-Referatul nr. 12329/06.09.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Nita Maria-Mirela. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1000 lei. 
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Petcu Marian Dragos si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea Laurentiu fiind absent din 
sala). 

-Referatul nr. 12501/12.09.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

domnului Macicas Mihai; 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1000 lei. 

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea Laurentiu fiind absent din 

sala). 

-Referatul nr. 12475/12.09.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Sisu Maria; 

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

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea Laurentiu fiind absent din 

sala). 

-Punctul de vedere nr. 26275/09.09.2016 al Directiei Administratie Publica Locala – Serviciul 

J.A.T.R.U cu privire la solicitarea formulata de d-na Roman (Oniga) Simona; 
Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl 

consilier Florea Laurentiu fiind absent din sala). 

-Adresa nr. 5733/22.09.2016 a ADP Alexandria prin care supune spre aprobarea Consiliului 

local solicitarea Clubului Sportiv Young Steaua cu privire la orarul de antrenamente. 

Dl presedinte de sedinta o supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 

Laurentiu fiind absent din sala).  

-Adresa nr. 5800/27.09.2016 a ADP Alexandria prin care supune spre aprobarea Consiliului 

local solicitarea Clubului de Arte Martiale ALEX. 

Dl presedinte de sedinta spune ca aparatul de specialitate trebuie sa gaseasca un spatiu pentru a 

fi acordat clubului, iar daca exisista si o asociere cu acest club spatiul poate fi acordat gratuit. Dl 

presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta solicitare. 

-Referatul nr. 13221/28.09.2016 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la 

Universitatea Valahia – Filiala Alexandria, doamnei Cinciu Luminita. 

Dl presedinte de sdinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 

Laurentiu fiind absent din sala). 
- Referatul nr. 13220/28.09.2016 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la 

Universitatea Valahia – Filiala Alexandria, domnului Faluvegi Ianos Cristian. 

Dl presedinte de sdinta il supune la vot si se aproba cu 20 voturi „pentru” (dl consilier Florea 

Laurentiu fiind absent din sala). 

Dl primar Victor Dragusin spune ca saptamana urmatoare isi va lua cateva zile de concediu 

pentru probleme personale si atributiile dansului vor fi preluate de dl viceprimar Augustin Ioan. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca au inceput sa se primeasca solicitari pentru amplasare de 

corturi pentru strangere de semnaturi de sustinere pentru alegerile parlamentare, toti dorind pe pietonal. 
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Dl primar Victor Dragusin propune acordarea a maximum doua corturi pentru fiecare partid in zona 

pietonalului cuprinsa intre str. Ion Creanga pana la Magazinul Crinul, precizand ca decizia ii apartine, 

aceasta fiind o discutie consultativa. 

Membrii Consiliului local Alexandria sunt de acord cu propunerea d-lui primar Victor 

Dragusin. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este prezent in sala un cetatean care doreste sa supuna 

atentiei Consiliului local o problema. 

Dl Ciobanu spune ca este nemultumit de un raspuns primit de la Primaria municipiului 

Alexandria cu privire la inundatiile care sunt produse de catre vecinul dansului. De asemenea dansul se 
considera persecutat din mai multe puncte de vedere. 

Dl presedinte de sedinta sustine punctul de vedere al Primariei municipiului Alexandria, 
precizand ca apartamentele sunt proprietate privata iar Primaria nu poate interveni pe proprietate 

privata, dansul putand sa se adreseze intantelor de judecata, lucru pe care l-a si facut. 

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,           

                               Augustin Ioan                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 29406 din 03.10.2016 

 

 

 
 

 
PROCES VERBAL 

 

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

din 28.09.2016 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 03.10.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  28.09.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 
 


