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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 

 Incheiat astazi, 28 septembrie 2017, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 
municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Dumitrascu Catalin Alexandru si Din Nelu.  

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

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

completarile ulterioare si declara sedinta legal constituita.  

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

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 14 

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

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

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 2520 din 21 septembrie 2017 si prin adresa nr. 25032 din aceeasi 

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

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

2017; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile 

de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente anului scolar 2017-2018; 

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

fonduri pentru unitatile de cult religios din Municipiul Alexandria; 

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

din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modelului de Contract de management 

administrativ-financiar, ce se va incheia intre Primarul Municipiului Alexandria si directorii unitatilor 

de invatamant preuniversitar din Municipiul Alexandria, precum si aprobarea Indicatorilor de 

performanta, anexa la Contractul de management administrativ-financiar; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modelului cadru de parteneriat cu Inspectoratul 

Scolar Judetean Teleorman si unitatile de invatamant din municipiul Alexandria privind desfasurarea in 

comun a actiunilor educative, cultural – artistice si sportive cuprinse in lista anuala de actiuni ale 

Consiliului local si Primariei Municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la organizarea concursului „Miss Alexandria – editia a III-a”, in 
municipiul Alexandria; 

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

lucrarilor 

de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in Municipiul Alexandria; 

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

energie termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2017 – martie 2018, 

persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu 

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

2017 – martie 2018, 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 2017 – martie 2018, 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 2017 – martie 2018, 

persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul 

de investitii „Retea WI-FI pentru utilizare publica in Parc Padurea Vedea”, din municipiul Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul 

de investitii „Sistem de Radioficare si Adresare Publica in Parc Padurea Vedea”, din municipiul 

Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economica a obiectivului de 

investitii „Montare camere de supraveghere video in Parc Padurea Vedea”, din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economica a obiectivului de 

investitii „Construire si Montaj Platforme Inaltare Fund Bazin de Inot Strand Vedea”, din municipiul 

Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 140 din 

20.04.2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor 

comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii in rate a locuintei din fondul locativ de stat 

al Municipiului Alexandria nr. 19 din blocul A4, scara A, strada Libertatii; 

 - 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 schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 3 situata in bl. F, 

str. Ion Creanga, municipiul Alexandria din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al 

Municipiului Alexandria, in vederea vanzarii prin licitatie publica; 

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

local a unui teren din municipiul Alexandria; 

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

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, zona bl. 407; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bl. F6; 

 - 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 unui numar de 5 (cinci) biciclete 

electrice ce fac obiectul Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017, catre Serviciul Public de Interes 

Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 
 Proiect de hotarare cu privire la preluarea obiectivului Sala de sport, situat in str. Soseaua Turnu 

Magurele, Baza Sportiva Peco, de la Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 

Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv Scolar Alexandria; 

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

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

abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria; 

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

htoarare: 

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

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

abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria; 

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

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

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica sediu Primarie 

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 str. Negru Voda, nr. 117A; 
 -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 Alexandru Ghica, nr. 2J; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imobil 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, nr. 21,  

catre Casa Corpului Didactic Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat in Sos. Tr. Magurele, nr. 4, cu nr. cadastral 24013; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat in Drum de Centura, nr. 23 CV 125, cu nr. cadastral 

22208;  

-Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al 

Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor 

publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului 
Alexandria; 

 -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 2017-2018; 

 -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 2017-2018; 

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

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

voturi. 

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

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

hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2017, dupa care se 

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

hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii 
consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Modrigala Constanta Claudia, 

Nadrag Gigi Gabriel si Grigore Nicusor).     

                                                                         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 cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din 
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municipiul Alexandria, aferente 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 

 

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 unitatile 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 

 

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 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 

 
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 modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va incheia 

intre Primarul Municipiului Alexandria si directorii unitatilor de invatamant preuniversitar din 

Municipiul Alexandria, precum si aprobarea Indicatorilor de performanta, anexa la Contractul de 

management administrativ-financiar, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in anexa la contract se specifica un prag de 25 de 

puncte si intreaba cine evalueaza activitatea directorilor. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca este de acord cu modificarea punctajului si precizeaza ca 

evaluarea o face primarul. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca a promovat acest proiect de hotarare 

pentru dezbaterea Consiliului local deoarece este vorba de alocare de bani. De asemenea dl primar 

Victor Dragusin spune ca evaluarea directorilor, anterior semnarii si transmiterii acesteia, o va prezenta 

Consiliului local al municipiului Alexandria. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune ca pragul minim al punctajului sa fie de 20 de 

puncte. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor si se 

aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Augustin Ioan, Doncea Bogdan Alin si 

Brosteanu Andreea Mioara) 

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

vot cu amnedamentul aprobat si se aproba cu 17 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin si Brosteanu Andreea Mioara). 
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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 modelului cadru de parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman si 

unitatile de invatamant din municipiul Alexandria privind desfasurarea in comun a actiunilor educative, 

cultural – artistice si sportive cuprinse in lista anuala de actiuni ale Consiliului local si Primariei 

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

unanimitate de voturi.   
  

                                                                       x  

x  x 

 

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

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

organizarea concursului „Miss Alexandria – editia a III-a”, in municipiul Alexandria, dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca nu a vazut in proiect suma alocata si pentru ce sunt 

destinate fondurile respective. 

D-na primar Victor Dragusin spune ca suma se regaseste in programul anual al activitatilor 

culturale, aprobat prin HCL, si roaga colegii din aparatul de specialitate sa ii prezinte d-lui consilier 

datele solicitate. 

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

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

x 

x  x 

 

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

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

aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi 

in anul 2017 in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba daca se aproba modificari noi sau lucrari carea sunt in 

curs. 

 D-na Gogoi Maria, director al Directiei Tehnic Investitii spune ca se voteaza programul 

actualizat, insemnand lucrarile care au fost deja aprobate si alte completari la program. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca forma prezentata este cea modificata, si roaga aparatul de 

specialitate ca pe viitor sa se precizeze aceste aspecte pentru a fi mai clar si mai transparent. 

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

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, din bugetul local, 
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pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2017 – martie 2018, 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 

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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 

petrolieri, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2017 – martie 2018, 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 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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, din bugetul local, pentru 

perioada sezonului rece, noiembrie 2017 – martie 2018, 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 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 de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica, din bugetul local, pentru 

perioada sezonului rece, noiembrie 2017 – martie 2018, 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 unanimitate 

de voturi.        

    

   x 

    x                 x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Retea WI-FI pentru 

utilizare publica in Parc Padurea Vedea”, 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 
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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 

aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Sistem de Radioficare si 

Adresare Publica in Parc Padurea Vedea”, 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 13 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor si Preda Catalin Ionut) si 3 „abtineri” (d-nii consilieri 

Grigore Nicusor, 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 documentatiei tehnico-economica a obiectivului de investitii „Montare camere de 

supraveghere video in Parc Padurea Vedea”, 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 documentatiei tehnico-economica a obiectivului de investitii „Construire si Montaj Platforme 

Inaltare Fund Bazin de Inot Strand Vedea”, din municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest proiect se adreseaza copiilor si intreaba daca 

nu ar fi fost mai bine daca se face un bazin nou pentru copii, avand in vedere suma prevazuta. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acest proiect nu este pentru copii, ci pentru adultii care nu 

stiu sa inoate. Dl primar precizeaza ca exista un bazin pentru copii, iar aceasta propunere vine urmare a 

mai multor solicitari din partea cetatenilor. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 16 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor si Preda Catalin Ionut).   

 

   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 la HCL nr. 140 din 20.04.2016 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 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 aprobarea vanzarii in rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria nr. 

19 din blocul A4, scara A, strada Libertatii, 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 
Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 
aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, s-au numarat 

19 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 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 

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

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, s-au numarat 

19 voturi „pentru”. 

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

secret.  

  

   x 

    x                 x 
 

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

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

schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 3 situata in bl. F, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria din 

locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria, in vederea 

vanzarii prin licitatie publica, 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.        



9 

 

                                                                      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 a unui teren din municipiul 

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

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

de voturi.   
   x 

    x                 x 
 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, zona bl. 407, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

      

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, zona bl. F6, 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 
 

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 unui numar de 5 (cinci) biciclete electrice ce fac obiectul Acordului de 

parteneriat nr. 376/15.06.2017, 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.    
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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 

preluarea obiectivului Sala de sport, situat in str. Soseaua Turnu Magurele, Baza Sportiva Peco, de la 

Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si darea in administrare 

catre Clubul Sportiv Scolar Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

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

                                                                      x 
x  x 

 

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

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

privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici 

pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica sediu Primarie Municipiul Alexandria”, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel intreaba ce cuprinde suma prevazuta si din ce fonduri se va 

realiza lucrarea respectiva. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca proiectul este pentru o axa de finantare pentru fonduri 

europene si este nu este vorba doar de anvelopare exterioara, ci un proiect care cuprinde reabilitarea 

subsolului, acoperisului si tot sistemul de incalzire. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca prin aceasta 

axa pot fi finantate doar proiectele ce privesc reabilitarea institutiilor publice. 

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

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

   x 

    x                 x 

 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in str. Negru Voda, nr. 117A, 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 concesionarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local 

al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 2J, 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 

folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, nr. 21,  catre Casa Corpului Didactic 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 dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria situat in Sos. Tr. Magurele, nr. 4, cu nr. cadastral 24013, 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 imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 

situat in Drum de Centura, nr. 23 CV 125, cu nr. cadastral 22208, 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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind concesionarea 

bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al Municipiului 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 
Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 

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

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, s-au numarat 

19 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 

 

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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice privind vanzarea 

bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 

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

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, s-au numarat 

19 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 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 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 

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

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

Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, s-au numarat 

19 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 desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  Comisiile 
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pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul  

Alexandria pentru anul scolar 2017-2018, 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. Dl presedinte de sedinta  propun sa se aleaga o comisie de numare 

a voturilor formata din 3 membrii si propune sa faca parte din aceasta comisiei d-nii consilieri Doncea 

Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Cobarlie Silvia. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot componenta comisiei si se 
aproba cu unanimitate de voturi. Dl presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

buletinele de vot si sa se treaca la exercitarea votului secret. 
Dl consilier  Doncea Bogdan Alin spune ca in urma examinarii buletinelor de vot, s-au numarat 

19 voturi „pentru”. 

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

secret.  

                                                                      x 

x  x 

 

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

- Tabelul nominal nr. 11242 din 26.09.2017 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul 

in municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na consilier 

Brosteanu Andreea Mioara fiind absent din sala). 

- Tabelul nominal nr. 11243/26.09.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 
urban, pe luna octombrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na consilier 

Brosteanu Andreea Mioara fiind absent din sala). 

-Tabelul nominal nr. 11272 din 26.09.2017 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din 

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

poate beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na consilier 

Brosteanu Andreea Mioara fiind absent din sala). 

-Tabelul nominal nr. 11271/26.09.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

de razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna octombrie 2017, conform HCL nr. 

272/25.09.2015; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na consilier 

Brosteanu Andreea Mioara fiind absent din sala).  

- Tabelul nominal nr. 11270 din 26.09.2017 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna 
octombrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na consilier 

Brosteanu Andreea Mioara fiind absent din sala).  

-Tabelul nominal nr. 11269 din 26.09.2017 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

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

strainatate ori constituite in prizonieri care pot beneficia de transport gratuit urban pe luna octombrie 

2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 
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D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na consilier 

Brosteanu Andreea Mioara fiind absent din sala). 

-Tabelul nr. 11240/26.09.2017 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 lunile septembrie si octombrie 2017, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na consilier 

Brosteanu Andreea Mioara fiind absent din sala). 

-Tabelul nominal nr. 4596/19.09.2017 al Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, cu elevii de la 

Liveul Tehnologic nr 1 Alexandria, care solicita legitimatii de calatorie pe ruta IAA-Liceul Tehnologic 
nr. 1 Alexandria, anul scolar 2017-2018. 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na consilier 
Brosteanu Andreea Mioara fiind absent din sala). 

-Referatul nr. 11350/28.09.2017 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la 

Universitatea Valahia-Filiala Alexandria, domnului Gheta Sorin-Petrisor; 

D-l. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 18 voturi pentru (d-na consilier 

Brosteanu Andreea Mioara fiind absent din sala). 

 -Referatul nr. 11347/28.09.2017 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita pentru anul I 

de masterat la Universitatea Valahia din Targoviste, d-nei Teodorescu Cristina Ionela; 

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

-Referatul nr. 11244/26.09.2017 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la 

Universitatea Valahia-Filiala Alexandria, domnului Georgescu Sorin Leonid; 

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

-Referatul nr. 11058/20.09.2017 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la 

Universitatea Valahia-Filiala Alexandria, domnului Teodor Valentin Adrian; 

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

-Referatul nr. 10462/04.09.2017 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 
doamnei Balgiu Amalia Maria; 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 10716/11.09.2017 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Stefan Ileana; 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 1500 lei. 

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. 25109/22.09.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu, privind 

preluarea contractului de inchiriere nr. 4292/11.02.2014, pentru terenul amplasat in strada Dunarii, bl. 

F6, de catre SC CLASS MANAGEMENT SRL de la ADRIAN IONUT ROTARU; 

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

-Punctul de vedere nr. 25113/22.09.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu, privind 

prelungirea contractului de inchiriere pentru teren garaj nr. 21457/2011, zona bloc 250-252, poz 7 pe 
numele d-nei Gilca Dorina; 

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

-Punctul de vedere nr. 25113/22.09.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

transferul contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 27354/2011, zona blov V4, poz 2 de la dl 

Niculae Ion la dl Frasineanu Gelu Iulian; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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-Punctul de vedere nr. 25113/22.09.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

transferul contractului de inchiriere pentru teren garaj nr 2902/1998, zona bloc 38 SERE poz 23 de la dl 

Caplescu Ion la dl Cplescu Florin; 

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

-Punctul de vedere nr. 25112/22.09.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

transferul contractului de inchiriere pentru teren parcare nr. 25059/2010, zona blov 715A-PT2, poz 13 

de la d-na Burcea (Panduru) Violeta Claudia la dl Ivascu Anghel; 

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

-Punctul de vedere nr. 25261/25.09.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind cererea 
comuna nr. 24075/12.09.2017 a d-nei Teican Florica, chiriars al unitatii locative nr 41 situata in bl B7, 

sc C, str 1 Mai, mun Alexandria si a d-nei Npara Sandală, chirias al unitatii locative nr 36, situata in bl 
B8, sc B, str 1 Mai, nr 107, mun Alexandria; 

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

-Informarea nr. 25497/26.09.2017 a Compartimentului Protectie Civila, situatii de urgenta, psi, 

protectia muncii; 

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

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

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                 Florea Voicila                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 26007 din 02.10.2017 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 28.09.2017 

 

 

 

 Subsemnatii, Purcaru Iulian si Plosceanu Cristian, salariati la Primaria municipiului  

Alexandria,  am  procedat  astazi 02.10.2017, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  28.09.2017,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                             SECRETAR,                                                                     CONSILIER, 

   

                          Jr. Purcaru Iulian                                                               Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


