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   JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 
 Incheiat astazi, 29 aprilie 2015, 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 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local, dl 

Streinu Marius fiind absent nemotivat.  

 Dl presedinte de sedinta spune ca inainte de a incepe sedinta vrea sa prezinte o petitie adresata 

Consiliului local, deoarece sunt in sala prezenti mai multi cetateni cu o situatie dificila, persoane care 

locuiesc in blocul social si a fost demarata o procedura de evacuare pentru dansii, datorita neachitarii 

datoriilor catre Primaria municipiului Alexandria, iar in urma unei sentinte judecatoresti, executorul 

judecatoresc trebuie sa puna in aplicarea sentinta respectiva. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca marea majoritate a celor prezenti ii cunoaste de la audiente, 

iar cererea este facuta intr-un mod bine pregatit si intreaba daca au facut-o dansii, sau daca a facut-o 

altcineva. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dansul i-a ajutat sa faca aceasta petitie. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca asteapta din partea d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor 

propuneri pentru a rezolva aceasta situatie. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu trebuia sa se ajunga aici si ca s-au taiat 

penalitati de la multi cetateni ai municipiului Alexandria si ar merita si cei prezenti sa li se taie 
penalitatile. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca respectivii cetateni trebuie sa ramana in 

acele locuinte si sa se faca un proiect de hotarare sa li se taie penalitatile, iar suma de debit pe care 

trebuie sa o plateasca sa si-o asume. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca este 

prezent in sala un cetatean care s-a prezentat la Primaria municipiului Alexandria care a vrut sa achite 

1000 lei si nu s-a vrut sa i se incaseze suma respectiva. Tot dansul spune ca in ziua precedenta a 

incercat sa ajute cetatenii prezenti prin formularea adresei catre Consiliul local si a facut o cerere de 

suspendare la Judecatoria Alexandria. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca unii 

dintre cetatenii aflati in aceasta situatie sunt plecati in Spania si intreaba de ce nu li se face contract 

celor ramasi acasa, spre exemplu sotiei. Tot dl consilier spune ca d-na Nina Costache de la 

compartimentul Fond Locativ se poata cu acesti cetateni ca si cum ar fi ultimii cetateni ai orasului si 

spunandu-le catorva dintre acestia ca o sa vina cineva de la Protectia Copilului si o sa le ia copiii. De 

asemenea dl consilier spune ca solutia este ca acei cetateni sa ramana in locuintele respective, sa se faca 

un proiect de hotarare sa li se taie penalitatile si ei sa isi plateasca debitul. 

 Dl primar Victor Dragusin ii spune d-lui consilier Titirisca Florin Nicusor ca a se juca cu 

speranta unui om este cea mai mare crima si ca nu a facut altceva decat sa trezeasca niste sperante 
desarte in niste oameni care au multe probleme si ii spune sa isi asume faptul ca i-a incurajat ca se 

poate si sa intreprinda tot ceea ce dansul considera ca este uman si bine pentru ai ajuta, mentionand ca 

este de acord in ai ajuta. Tot dl primar Victor Dragusin roaga colegii din aparatul de specialitate sa 

verifice daca dl consilier Titirisca Florin Nicusor a aprobat scutiri pentru cetatenii prezenti, reamintind 

Consiliului local scutirile de majorari de care au benficiat cei prezenti de-a lungul anilor, scutiri 

aprobate de catre Consiliul local. De asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca toti copiii celor 

prezenti sunt la cantina de ajutor social si nici unul din cei prezenti, din anul 2013 nu s-a prezentat sa 

achite vre-un leu, sau sa se prezinte in instanta. Tot dl primar Victor Dragusin spune ca pentru o 
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locuinta sociala chiria este de 10%, prin lege, din venitul pe care il are respectivul cetatean, toti din cei 

prezenti fiind la venitul minim garantat. Dl primar Victor Dragusin citeste debitele datorate de cei 

prezenti si de cate luni nu au achitat nimic, mentionand ca au fost scutiti de penalitati. Tot dl primar 

Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor cum sa incalce o decizie 

judecatoreasca. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca suma datorata de catre respectivii cetateni este 

una mica in comparatie cu minusurile societatilor Consiliului local, iar cetatenii nu trebuiec aruncati in 

strada pentru o suma atat de mica. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicosur propune sa se opreasca 

actiunile executorului judecatoresc, sa li se taie penalitatile cetatenilor respectivi, iar apoi sa se faca un 
grafic de esalonare si contracte noi pentru acei cetateni. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca a inteles de la dl consilier Titirisca Florin Nicusor ca sunt 
solutii si il roaga pe dansul sa initieze un proiect de hotarare in acest sens. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor ii spune d-lui primar Victor Dragusin sa suspende 

executarea judecatoreasca. 

 Dl primar Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca instiga la 

nesupunerea hotararilor judecatoresti. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a propus doar sa suspende executarea 

judecatoreasca. 

 Dl primar Victor Dragusin intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca ii sugereaza sa 

nu se supuna unei hotarari judecatoresti. De asemenea dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca nu se 

pot semna noi contracte, asta presupunand incalcarea flagranta a legii si intreaba cum pot fi incasate 

chirii de la persoane care nu au contract. 

 Cetatenii care au inaintat petitia iau pe rand cuvantul pentru a-si prezenta situatia Consiliului 

local. 

 D-na consilier Stancu Iuliana intreaba daca exista posibilitatea legala sa se suspende aceasta 

executare judecatoreasca si sa se rezolve situatia cetatenilor respectivi. 
 Dl presedinte de sedinta spune ca cetatenii prezenti se afla in aceasta situatie datorita indolentei, 

considerand ca pot sta in locuintele statului fara a plati si de asemenea dansii nu s-au prezentant nici in 

instanta pentru a-si prezenta situatia. 

 Dl primar Victor Dragusin prezinta ajutoarele de care au beneficiat cetatenii respectivi, 

mentionand ca in acest moment doar au fost urmati pasii legali si nu poate duce la neindeplinire o 

hotarare judecatoreasca. 

 Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca doreste sa 

propuna o solutie legala pentru cetatenii prezenti. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune ca cetatenii respectivi sa fie lasati in acele 

locuinte. 

 Dl primar Victor Dragusin spune ca nu exista o solutie legala ca dansii sa ramana in acele 

locuinte. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca se vor cauta solutiile legale pentru dansii si acorda o pauza de 

5 minute pana a incepe sedinta Consiliului local. 

 Dl presedinte de sedinta deschide sedinta Consiliului local si spune ca sunt prezenti 18 
(optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc Consiliul local, dl Streinu 

Marius fiind absent nemotivat.  

 Dl. presedinte de sedinta Neacsu Ionut 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 
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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 17 

aprilie 2015, care a fost studiat la sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si nefiind, 

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

 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Neacsu Ionut, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 730 din 22 aprilie 2015 si prin adresa nr. 11083 din aceeasi data, 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria – strada 

Alexandru Ghica” ; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 

de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Bucuresti, 

strada Dunarii”; 

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

de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada 

Mestesugari, strada Cuza Voda, strada Negru Voda, strada Fabricii, strada Doctor Stanca, soseaua 

Turnu Magurele”; 

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

de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Libertatii, 

strada Carpati, strada Independentei, strada Confederatiei, strada 1Mai, strada Constantin Brancoveanu, 

strada Alexandru Colfescu”; 

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

de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada 

Agricultori, strada Nicolae Balcescu, strada 1 Decembrie, strada H.C.C.”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
de investitii ,,Sistem informatic integrat pentru managementul activitatilor din Primaria Municipiului 

Alexandria”; 

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

de investitii ,,Imprejmuire cimitir Sfanta Adormire” din Municipiul Alexandria; 

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

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2015 in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnul Isaila Mihai Catalin; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru doamna Stan Maria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnisoara Baiaram Nicoleta; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru domnul Dughean Emanoil; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 
social temporar pentru familia doamnei Arsene Simona; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru familia doamnei Vulpe (fosta Floaca) Georgeta; 

 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului 

social temporar pentru familia doamnei Oancea Nicoleta; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie 

publica a bunurilor apartinand domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada  Tr. Magurele nr. 6C; 

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

2015; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria pe cele 

doua sectiuni pentru trimestrul I 2015; 

 -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 completarea obiectului de activitate al S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 141 din 31 octombrie 2007 cu privire la 

infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul  

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului 

local al municipiului Alexandria in Adunarea Generala a A.D.I. “Teleormanul” pentru a aproba 

Programul de investitii la S.C. APA SERV S.A. cu finantare integrala sau partiala din fonduri de 

coeziune, buget de stat, buget local si fonduri proprii; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 92/31.10.2008 privind 

aprobarea Statutului municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 

municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni; 

 -Petitii si interpelari. 
Dl. primar Victor Dragusin solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

hotarari: 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului de gestiune, a raportului auditorului 

independent, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014 la S.C. 

ALEXSAL PREST S.A. Alexandria; 

 -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 Carpati, zona bloc 

A3; 

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

de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 213 C. 

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

obiectivul de investitii “Sistem de radioficare si adresare publica in municipiul Alexandria, judetul 

Teleorman”;  

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

obiectivul de investitii “Retea WI-FI pentru utilizare publica in municipiul Alexandria, judetul 
Teleorman”. 

 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 documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii 



5 

 

,,Reabilitarea si modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria – strada Alexandru Ghica”, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca va vota impotriva pentru acest proiect, precum si 

la urmatoarele patru, motivand ca studiile de fezabilitate consta intre 3 si 10 % din valoarea proiectului, 

reprezentand o suma mult prea mare, iar daca proiectele nu vor fi aprobate suma va fi suportata din 

bugetul local, sustinand ca ar fi fost mai bine sa se faca pe rand cate un proiect. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca dl consilier Titirisca Florin Nicusor greseste si suma totala 

a SF-urilor este de pana in 40.000 euro, iar ideea de a sta si a astepta sa se vada ce se intampla cu 

fiecare proiect in parte este o idee paguboasa, anterior obtinand fonduri datorita proiectelor pregatite, 
aceasta fiind si o regula la A.D.R., ordinea fiind prioritara. De asemenea dl primar Victor Dragusin 

invita d-nii consilieri de la P.N.L. sa participe la dezvoltarea orasului, votand acest proiect de hotarare, 
precizand ca suma nu este cea mentionata de dl consilier Titirisca Florin Nicusor. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

                                                                         x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si 

modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Bucuresti, strada Dunarii”, 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 12 voturi „pentru” si 6 voturi 
„impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea 

Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).      

             

   x 

    x                 x 

 

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

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

privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si 

modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Mestesugari, strada Cuza Voda, strada 

Negru Voda, strada Fabricii, strada Doctor Stanca, soseaua Turnu Magurele”, 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 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” 

(d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, 

Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 
       

                                                                         x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si 

modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Libertatii, strada Carpati, strada 
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Independentei, strada Confederatiei, strada 1Mai, strada Constantin Brancoveanu, strada Alexandru 

Colfescu”, 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 12 voturi 

„pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea 

Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).      

 

   x 

    x                 x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si 

modernizarea retelei stradale din Municipiul Alexandria –strada Agricultori, strada Nicolae Balcescu, 

strada 1 Decembrie, strada H.C.C.”, 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 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 

Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

                                                                      x 

x  x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Sistem informatic integrat 

pentru managementul activitatilor din Primaria Municipiului Alexandria”, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 
 Dl. consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba daca s-a facut studiu de fezabilitate pentru acest 

proiect, mentionand ca suma de doua milioane de euro este una mult prea mare. 

 Dl presedinte de sedinta spune ca dl consilier putea sa intrebe la sedinta pe comisii de 

specialitate aceste ascpecte, mentionand ca proiectul se va realiza din fonduri europene. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).        

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Imprejmuire 
cimitir Sfanta Adormire” 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 modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi 

in anul 2015 in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in acest proiect sunt prinse lucrari de reparatii 

trotuare si intrari in curti pe tronsonul strada Carpati, str. Mihaita Filipescu si str. Bucuresti, 

mentionand ca va avea o interpelare la finalul sedintei privind spatiul verde si precizeaza ca i se cere sa 

voteze lucrari care au inceput. 

Dl presedinte de sedinta spune ca lucrarile care sunt in curs reprezinta parcari si nu intrari in 
curti si trotuare. 

Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu 

Dumitru Dan si Stancu Iuliana).  

 

          x 

x  x 

 

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

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

privire  la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul 

Isaila Mihai Catalin, 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 17 voturi 

„pentru” (dl consilier Neacsu Alexandru fiind absent din sala). 

 

                                                                       x 
x  x 

 

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

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

prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru doamna Stan 

Maria, 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 17 voturi „pentru” (dl 

consilier Neacsu Alexandru fiind absent din sala). 

 

          x 

x  x 

 

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

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

privire  la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru 
domnisoara Baiaram Nicoleta, 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 

17 voturi „pentru” (dl consilier Neacsu Alexandru fiind absent din sala).  

 

                                                                       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 

prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru domnul Dughean 

Emanoil, 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 17 voturi „pentru” (dl 

consilier Neacsu Alexandru fiind absent din sala). 

 

          x 

x  x 
 

La urmatorul punct de pe ordinea de zi, dl presedinte de sedinta solicita presedintilor comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 

privire  la prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia 

doamnei Arsene Simona, 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 

prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia doamnei 

Vulpe (fosta Floaca) Georgeta, 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 prelungirea serviciilor sociale acordate in cadrul Adapostului social temporar pentru familia 

doamnei Oancea Mihaela, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl 

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

unanimitate de voturi.  

 

                                                                       x 

x  x 

 

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

aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului 

public sau privat de interes local al 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 
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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 Regulamentului privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat de 

interes local al 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 

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

municipiului Alexandria, situat pe strada  Tr. Magurele nr. 6C, 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 2015, 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 12 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii 
consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, 

Popescu Dumitru Dan) si 1 „abtinere (d-na consilier Stancu Iuliana). 

 

x 

x  x 

 

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

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

aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I 2015, 

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

proiectul de hotarare in forma prezentata, il supune la vot si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 6 voturi 

„impotriva” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea 

Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana).. 

 

x 
x  x 

 

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

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

privire la 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  17 voturi „pentru” (dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala). 
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x 

x  x 

 

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

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

privire la completarea obiectului de activitate al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L. 

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

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor intreaba de ce s-a trecut la dizolvarea ALEXAL PREST, 

cand puteau fi duse aceste activitati secundare la acea societate. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca nu intelege de ce nu au votat d-nii consilieri de la P.N.L. 

aprobarea rectificarii bugetului, in proiectul respectiv fiind alocate sume importante catre unitati de 
invatamant. Deasemenea dl primar Victor Dragusin spune ca prin legea taximetriei, taximetristii pentru 

a putea obtine avizul de functionare trebuie sa aiba un dispecerat, mentionand ca acestia au avut o 

incercare si taximetristii nu au achitat, iar respectiva firma a trebuit sa desfiinteze dispeceratul. Tot dl 

primar Victor Dragusin spune ca prin acest proiect de hotarare se incearca sa se realizeze acest 

dispecerat cu autofinantare in cadrul societatii TR ADMINISTRARE IMOBILE, mentionand ca a avut 

discutii cu taximetristii pe acest subiect, iar taximetristii ar urma sa achite o anumita taxa pentru 

functionarea dispeceratului, astfel urmand ca acestia sa intre in legalitate. Deasemenea dl primar Victor 

Dragusin spune ca taximetristilor care nu vor plati taxa repsectiva li se vor retrage liceenta. 

D-na Mierloiu Liliana, director la TR ADMINISTRARE IMOBILE, spune ca prin acest poriect 

doar se va prinde codul caen ca obiect de activitate, ulterior avand posibilitatea de a oferi acest serviciu 

daca va fi necesar, iar daca se va infiinta acest dispecerat societatea v-a angaja patru persoane care sa 

faca activitate de dispecerat 24h/24h si se vor incheia contracte de prestari servicii cu taximetristii. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca daca taximetristii nu vor achita taxa aferenta dispeceratului 

si se va inchide dispeceratul acestia nu vor mai avea voie sa functioneze.  

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 
vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Florea 

Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 

si Stancu Iuliana).                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

x 

x  x 

 

In continuare, d-na presedinte de sedinta, solicita presedintilor comisiilor de specialitate pe 

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

modificarea HCL nr. 141 din 31 octombrie 2007 cu privire la infiintarea comisiei de avizare a cererilor 

de organizare a adunarilor publice din municipiul  Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

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

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

 

                                                                      x 
x  x 

 

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

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

privire la acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria 

in Adunarea Generala a A.D.I. “Teleormanul” pentru a aproba Programul de investitii la S.C. APA 

SERV S.A. cu finantare integrala sau partiala din fonduri de coeziune, buget de stat, buget local si 

fonduri proprii, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
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sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi 

„pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Florea 

Laurentiu, Oprea Eduard Laurentiu, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana). 

 

x 

x  x 

 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului 

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 

modificarea anexei la HCL nr. 92/31.10.2008 privind aprobarea Statutului 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 

alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei 

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

Dl presedinte de sedinta roaga d-nii consilieri sa faca propuneri pentru presedinte de sedinta 

pentru urmatoarele trei luni. 

Dl consilier Talpiga Stelica propune pentru presedinte de sedinta pe dl consilier Iotu Mihail 

Lucian. 

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

Stelica 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 raportului de gestiune, a raportului auditorului independent, a bilantului contabil si 

a contului de profit si pierdere pe anul 2014 la S.C. ALEXSAL PREST S.A. Alexandria, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuia facut un audit privind starea societatii, iar 

acest audit a fost facut doar pentru a depune bilantul si balanta la termen. De asemenea dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuia facut un audit pe toata activitatea societatii pentru a se vedea 

de ce s-a ajuns in situatia de a se cere dizolvarea ei, dansul cerand sa se faca acest audit. 
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Dl administrator public Stefan Tabacitu spune ca in anexele proiectului de hotarare se afla un 

raport de audit al unui auditor independent in care exprima si situatia financiara a societatii, iar din 

indicatorii prezentati de auditor rezulta ca activitatea de baza a anului 2014, reprezentand activitatea de 

recuperare de creeante si societatea nu a produs pierdere. Tot dl administrator public mentioneaza ca s-

a propus Consiliului local dizolvarea societatii pentru ca exista riscul ca aceasta sa produca pierderi. De 

asemenea dl administrator public spune ca la data de 30.12.2014 societatea nu avea nici o datorie si 

avea un disponibil in conturile curente de peste doua miliarde de lei vechi, iar daca se continua 

activitatea acestei societati avand in vedere capitalurile proprii, aceasta urma sa intre pe pierdere. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se putea evita dizolvarea societatii, iar codurile 
caen facute altor societati puteau fi trecute la ALEXAL PREST. De asemenea dl consilier Titirisca 

Florin Nicusor spune ca in momentul semnarii contractului cu POLARIS, dl primar Victor Dragusin a 
spus ca se vor inchiria prin contract toate utilajele societatii catre POLARIS, iar acum se  va dizolva 

societatea si cetatenii platesc mai mult pentru serviciile de colectare a gunoiului. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta societate nu a produs cat sa isi acopere cheltuielile, 

acesta fiind motivul dizolvarii. De asemenea dl primar spune ca daca va fi nevoie la un anumit moment 

de un alt operator de colectare de gunoaie se va infiinta o alta societate, informand ca cea mai mare 

parte a utilajelor de la ALEXAL PREST sunt funtionale, iar parte din acestea au fost inchiriate o 

perioada si la POLARIS, renuntandu-se ulterior deoarece ALEXAL PREST solicita un pret mult prea 

mare. Tot dl primar Victor Dragusin mentioneaza ca cetatenii care locuiesc la casa platesc mai putin la 

POLARIS decat la ALEXAL PREST, iar cei care locuiesc la bloc platesc cu putin mai mult. De 

asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca va trebui sa se aplice legea si sa se aplice o taxa de 

salubritate pentru ca jumatate din cetatenii municipiului Alexandria au contract pentru prestare 

colectare deseuri si restul nu au vrut sa incheie contract, iar legea obliga autoritatea publica locala sa 

instituie o taxa speciala si roaga colegii consilieri sa studieze acest aspect. 

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

vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 
Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 

Iuliana), dl consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din sala. 

 

                                                                      x   

x  x 

 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in strada Carpati, zona bloc A3, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si prentru 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 care apartine domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 213 C, 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 nu a fost aprobat, obtinandu-se 12 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii 
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consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu, si 

Stancu Iuliana), dl consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din sala. 

 

                                                                       x 

x  x 

 

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

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

aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Sistem de radioficare si 
adresare publica in municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii si pentru ca nu sunt dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 5 voturi „impotriva” (d-nii consilieri 

Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 

Iuliana), dl consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din sala. 

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Retea WI-FI 

pentru utilizare publica in municipiul Alexandria, judetul Teleorman”, dupa care se trece la intrebari, 

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

la vot in forma prezentata si se aproba cu 17 voturi „pentru”, dl consilier Popescu Dumitru Dan fiind 

absent din sala. 

                                                                      x 
x  x 

              In continuare, dl. presedinte de sedinta, Neacsu Ionut, prezinta petitiile adresate Consiliului 

local: 

- Tabelul nominal nr. 6122 din 22.04. 2015 a DGAS cu pensionarii cu domiciliul in municipul, 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri 

Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Iotu Mihail Lucian fiind absenti din sala. 

- Tabelul nominal nr. 6123/22.04.2015 a DGAS cu persoanele cu handicap grav si accentuat si 

asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe 

luna mai 2015, conform HCL nr. 290/23.10.2014.  

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri 

Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Iotu Mihail Lucian fiind absenti din sala. 

-Tabel nominal nr. 6124 din 22.04.2015 al DGAS cu elevii din clasele I-VIII care frecventeaza 

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

luna mai 2015 conform HCL nr. 290/23.10.2015. 
Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri 

Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Iotu Mihail Lucian fiind absenti din sala. 

- Tabelul nominal nr. 6125 din 22.04.2015 cu persoanele –Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 

din decembrie 1989-care pot beneficia de transport gratuit urban , pe luna mai 2015, conform HCL nr. 

290/23.10.2014. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri 

Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Iotu Mihail Lucian fiind absenti din sala.  
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-Tabelul nominal nr. 6126/22.04.2015 al DGAS cu persoanele – veterani si vaduve de razboi 

care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna mai 2015 conform HCL nr. 290/23.10.2014; 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri 

Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Iotu Mihail Lucian fiind absenti din sala. 

-Tabelul nominal nr. 6127 din 22.04.2015 al DGAS 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 mai 2015, 

conform HCL nr. 290/23.10.2015. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 15 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Iotu Mihail Lucian fiind absenti din sala.  

-Referatul nr. 5973/17.04.2015 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 
Zlateanu Adina. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Petcu Marian Dragos si se aproba cu 16 

voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala. 

-Referatul nr. 5873/14.04.2015 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 

Dumitrescu Florina. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Petcu Marian Dragos si se aproba cu 16 

voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala. 

-Referatul nr. 5973/23.04.2015 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 

Niculae-Serbu Mihaela. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Petcu Marian Dragos si se aproba cu 17 

voturi „pentru”, dl consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din sala. 

-Referatul nr. 6227/27.04.2015 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei 
Botorogeanu Adriana. 

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

Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Petcu Marian Dragos si se aproba cu 17 

voturi „pentru”, dl consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din sala. 

-Punctul de vedere nr. 11202/23.04.2015 al Directiei Patrimoniu privind preluarea contractului 

de inchiriere nr.18296/23.09.2010, pentru terenul amplasat in str. Dunarii, bloc L4, sc. A de catre 

C.M.I. COMAN C. IONELA de la C.M.I. CHIRCU IRINA PAULA. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 17 voturi „pentru”, dl 

consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din sala. 

-Punctul de vedere nr. 11225/23.04.2015 al Directiei Patrimoniu privind preluarea contractului 

de inchiriere nr. 5526/14.04.1999 pentru spatiul comercial, poz. 18, situat in str. C-tin. Brancoveanu, 

Piata Unirii-Cupola de catre S.C. LTEC S.R.L. de la S.C. SANSA COM S.R.L.. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 17 voturi „pentru”, dl 

consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din sala. 

-Punctul de vedere nr. 11495/27.04.2015 al Directiei Patrimoniu privind modificarea 
contractului de concesiune nr. 20848/21.12.2005 in sensul schimbarii partii contractante S.C. 

RULALEX S.R.L. cu S.C. MATHOLI MT S.R.L. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 17 voturi „pentru”, dl 

consilier Popescu Dumitru Dan fiind absent din sala. 

-Informarea nr. 11716/29.04.2015 a d-lui administrator public Stefan Tabacitu privind misiunea 

de „Audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale institutiilor publice de interes 

local finantate integral sau partial din bugetele locale” efectuate de catre Camera de Conturi Teleorman 

in perioada 17.02.2015-18.03.2015 la Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria. 
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Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta informare. 

-Informarea nr. 11715/29.04.2015 a d-lui administrator public Stefan Tabacitu privind misiunea 

de „Audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale institutiilor publice de interes 

local finantate integral sau partial din bugetele locale” efectuate de catre Camera de Conturi Teleorman 

in perioada 17.02.2015-18.03.2015 la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria. 

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

Dl consilier Neacsu Alexandru spune ca are o interpelare privind planul de reabilitare a zonei 

din spatele blocului 704B, unde s-au demolat garaje si au fost taiati copaci si spune ca ar fi mai frumos 

daca s-ar rezolva problema terenului viran din imediata apropiere, acela fiind un focar de infectie plin 
de gunoaie. 

Dl presedinte de sedinta spune ca dl consilier Neacsu Alexandru are dreptate si exista un proiect 
de salubrizare a zonelor din municipiul Alexandria. 

Dl consilier Iotu Mihail Lucian spune ca s-au inventariat toate focarele de infectie si s-a 

constatat ca o parte din cetatenii municipiului Alexandria care au foarte putin respect fata de mediul 

inconjurator au depozitat foarte multe deseuri in zonele respective si s-a incercat construirea unor 

santuri pentru a impiedica cetatenii sa ajunga sa arunce gunoaie si de asemenea a fost implicata si 

Politia Locala in aceste actiuni. 

Dl administrator public Stefan Tabacitu spune ca este in proiect salubrizarea zonei si punerea 

unui gard imprejmuitor pentru a impiedica aruncarea gunoaielor in zona respectiva. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor mentioneaza ca nu este obligat sa voteze un buget sau o 

rectificare daca 5% din continutul respectiv nu ii convine, acesta aprobandu-se in totalitate. De 

asemenea dl consilier Titirisca Florin spune ca vrea sa faca o interpelare catre A.D.P. Alexandria si 

solicita sa primeasca raspuns pana la urmatoarea sedinta, solicitand documentele care au stat la baza 

taierii copacilor din intravilanul municipiului Alexandria pe strada Carpati, acestia fiind pe domeniul 

public, ce cantitate de masa lemnoasa a rezultat si cum a fost transportata. De asemenea dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor spune ca a solicitat si primit cheltuielile la clubul de baschet si solicita 
cheltuielile pe anul 2014 la echipa de fotbal FCM Alexandria si la echipa de handbal. Tot dl consilier 

Titirisca Florin Nicusor solicita d-nei Mierloiu Liliana, director la TR ADMINISTRARE IMOBILE, 

date privind situatia d-nei Cristina Burcina si Caramizaru Neli din blocul L4, in legatura cu recuperarea 

banilor aferenti investitiilor pentru acoperisul blocului. 

D-na Mierloiu Liliana spune ca TR ADMINISTRARE IMOBILE are calitatea de administrator 

al blocului respectivdin anul 2014, iar in anul 2012 d-na Cristina Burcica si-a anvelopat terasa blocului, 

avand aprobarea adunarii generale, suma impartindu-se la locatari, dar nu si in fisa de calcul, doamnei 

dandui-se un tabel, urmand ca dansa sa recupereze banii de la locatari. 

Dl consilier Titirisca Florin intreaba daca aceasta este singura modalitate. 

D-na Mierloiu Liliana spune ca in anul 2012 nu avea contract de administrare cu blocul 

respectiv, precizand ca administratorul ofera doar sprijin, iar lucrarile se fac din banii locatarilor. Tot d-

na Mierloiu Liliana spune ca in urma unei adunari generale, cei care au participat au luat hotararea ca 

acele sume de bani nerecuperate sa se imparta la ceilalti proprietari, iar cei care nu au fost prezenti la 

sedinta vor fi nemultumiti cu privire la aceasta decizie. 

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,           

                                 Neacsu Ionut                                                                 Jr. Iulian Purcaru 
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                   JUDETUL TELEORMAN 

             MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 11993 din 04.05.2015 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 29.04.2015 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 04.05.2015, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  29.04.2015,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                             Plosceanu Cristian 

 


