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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 29 august 2016, orele 14,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 
prezenta a 19 (nouasprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local, fiind absent motivat dl consilier Florea Voicila si un loc vacant.  
 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 

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 16 

august 2016, si pentru ca nu sunt 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. 1881 din 23 august 2016 si prin adresa nr. 24977 din aceeasi data, 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 1 din 21 iunie 2016 privind alegerea 

comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al 
municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 privind 

organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria ; 

 -Proiect de hotarare cu privire la reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2016-2017; 

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

municipiului Alexandria pe anul 2016; 

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

2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului municipiului Alexandria la 30 

iunie 2016; 

 -Proiect de hotarare cu privire la incetarea mandatului unui membru si desemnarea altui 

membru imputernicit al Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. 

PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L  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. Libertatii, zona bloc F1; 

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

costruite prin ANL, ramase disponibile in municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unor locuinte construite prin ANL in 

municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria a unui teren situat in municipiul Alexandria, Sos. Turnu Magurele nr. 

4; 

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

public de interes local al municipiului Alexandria, din centrala termica in imobil cu alta destinatie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea unor 

bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public Local „Directia 

Generala de Asistenta Sociala”Alexandria a unor spatii si bunuri apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, din cadrul obiectivului de investitii „Reabilitare  Adapost 

pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate in municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea unui 

bun apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflat in administrarea 

S.C. APA SERV S.A.; 

 -Proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, care sunt in administrarea 

Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria; 

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

local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 79; 

 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor imobile apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situate in Str. Dunarii, zona Bl. L5; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public, in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria, a unor terenuri situate in Cimitirul „Sf. Alexandru”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire 

locuinta P+1E” municipiul Alexandria,  Str. HCC, nr. 81; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire 

locuinta P+1E” municipiul Alexandria,  Str. Muncitori, nr. 14A; 

 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMIC 

CALOR SERV SRL pe anul 2016; 

 -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 inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial, 

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

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 75/25.02.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Stadionului municipal Alexandria; 

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

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

voturi. 

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

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

hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 1 din 21 iunie 2016 privind alegerea comisiei de validare a 

Consiliului local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  
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 Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru membrul comisiei de validare. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune pe dl consilier Preda Catalin Ionut. 

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

Titirisca Florin Nicusor, precizand ca votul este deschis, iar persoana nominalizata trebuie sa 

intruneasca majoritatea voturilor consilierilor prezenti, si se aproba cu unanimitate de voturi. 

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

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

 

                                                                         x 
    x                 x 

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

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

validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii.  

 Dl presedinte de sedinta roaga comisia de validare sa verifice legalitatea alegerii domnului 

Grigore Nicusor şi să prezinte raportul de validare. Pentru această activitate secretarul unităţii 

administrativ teritoriale va pune la dispoziţia comisiei de validare dosarul întocmit de Biroul Electoral 

al Circumscripţiei nr. 1 Alexandria , dosar ce cuprinde documentele care au stat la baza alegerii 

consilierilor, precum şi documentele din care rezultă îndeplinirea prevederilor art. 47 alin. (1) şi alin. 

(2) din Legea nr. 334/2006 republicată 2 cu modificările şi completările ulterioare. 

 Dl presedinte al comisiei de validare, dl consilier Augustin Ioan prezinta raportul de validare al 

d-lui Grigore Nicusor, cu propunerea validarii mandatului de consilier local. 

 Dl presedinte de sedinta supune la vot validarea mandatului de consilier local al d-lui Grigore 

Nicusor si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare si se aproba cu 
unanimitate de voturi. 

 Dl presedinte de sedinta precizeaza, conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, consilierii ale căror 

mandate au fost validate, trebuie să depună jurământul prevăzut în acest articol.  Pentru aceasta 

propune următoarea procedură: asistenţa se va ridica în pricioare şi consilierul validat se va prezenta la 

masa special amenajată, pe care se află Constituţia şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe 

Biblie cât şi pe Constituţie, va da citire textului Jurământului şi-l va semna, în două exemplare, unul 

pentru consilier şi unul la dosar. Dl presedinte de sedinta precizeaza că legea prevede expres şi în mod 

imperativ pentru consilierii care refuză să depună jurământul, aceştia sunt consideraţi demisionaţi de 

drept, fiind înlocuiţi cu primul supleant înscris pe lista de la alegeri a partidului respectiv. 

 Dl Grigore Nicusor depune juramantul si il semneaza. 

               

   x 

    x                 x 

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

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

privire la modificarea anexei la HCL nr. 6/21.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria , dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii.  

Dl presedinte de sedinta roaga sa se faca propuneri. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune ca dl consilier Grigore Nicusor sa fie in locul d-lui 

Draghici George in comisia de urbanism 
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 Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier 

Titirisca Florin Nicusor si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata cu 

propunerea aprobata si se aproba cu unanimitate de voturi. 

Dl presedinte de sedinta informeaza ca dl consilier Grigore Nicusor poate participa la vot din 

acest moment. 

                                                                      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 
reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru 

anul scolar 2016-2017, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl 

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

unanimitate de voturi. 

x 

x  x 

 

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

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

privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 

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

prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 

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

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

  
                                                                      x   

x  x 

 

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

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

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

propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca se dau incontinoare cinci miliarde de lei vechi 

pentru Ferma Grup Scolar Agricol si intreaba daca proiectul s-a finalizat pana la 30 iuni a.c., stiind ca 

era finantat prin POR, intreband daca aceasta suma este pentru a acoperi anumite cheltuieli sau pentru 

cheltuieli noi. 

Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan, spune ca termenul a fost prelungit pana la 31 august 

a.c., proiectul a fost finalizat, iar aceasta suma este neeligibila care trebuie suportata de autoritatea 

publica locala pentru a putea fi receptionat de catre ADR si a putea fi dat in administrare, iar apoi 

pentru a putea fi transferat liceului pentru folosinta. 
 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Nadrag Gigi 

Gabriel, Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Preda Catalin Ionut, Florea Laurentiu,  

Grigore Nicusor si Dumitrascu Catalin Alexandru). 

  

          x 

x  x 

 



5 

 

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 executiei bugetului municipiului Alexandria la 30 iunie 2016, dupa care se trece la 

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

il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri 

Nadrag Gigi Gabriel, Titirisca Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Preda Catalin Ionut, 

Florea Laurentiu,  Grigore Nicusor si Dumitrascu Catalin Alexandru).  

 

                                                                       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 

incetarea mandatului unui membru si desemnarea altui membru imputernicit al Municipiului 

Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L  Alexandria, 

dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca s-a discutat anterior la un proiect asemanator, iar la 

momentul respectiv s-a stabilit ca in momentul in care este cineva propus sa faca parte dintr-un C.A. sa 

fie prezentat si un C.V., iar in momentul de fata acesta nu se regaseste la mapa si nu cunoaste persoana 

propusa. 

Dl presedinte de sedinta spune ca d-na Cocoveanu Maria este jurist al Primariei municipiului 

Alexandria. 

Dl consilier Nadrag Gigi Gabriel spune ca ar fi bine ca la acest proiect de hotarare sa fie atasat 

un C.V. 

Dl presedinte sedinta roaga secretariatul tehnic sa ataseze C.V-ul persoanei nominalizate la 

proiectul de hotarare. 
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 roaga sa se faca propuneri pentru 

comisia de numarare a voturilor formata din trei membrii. 

Dl presedinte de sedinta propune pe d-nii consilieri Mocanu Daniel Marian, Preda Catalin Ionut 

si Epure Haralambie. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului 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 Mocanu Daniel Marian, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca in 

urma votului secret, s-au obtinut 13 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”. 

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

secret. 

x 
x  x 

 

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

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

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

municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, zona bloc F1, 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 

repartizarea unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, costruite prin ANL, 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 roaga sa se faca propuneri pentru 
comisia de numarare a voturilor formata din trei membrii. 

Dl presedinte de sedinta propune pe d-nii consilieri Mocanu Daniel Marian, Preda Catalin Ionut 

si Epure Haralambie. 

Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului 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 Mocanu Daniel Marian, presedinte al comisiei de numarare a voturilor, spune ca in 

urma votului secret, s-au numarat  din totalul de 20 voturi valabil exprimate, 20 „pentru”. 

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

secret. 

x 

x  x 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea vanzarii unor locuinte construite prin ANL in municipiul Alexandria, dupa care se 

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

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

 

x 

x  x 

 

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

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

privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a 

unui teren situat in municipiul Alexandria, Sos. Turnu Magurele nr. 4, dupa care se trece la  intrebari, 

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                    

x 
x  x 

 

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

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

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

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

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

forma prezentata si nu se aproba, obtinand 13 voturi „pentru” si 7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 



7 

 

Florin Nicusor, Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, 

Dumitrascu Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).   

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea unor bunuri 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 darea in 

administrare catre Serviciul Public Local „Directia Generala de Asistenta Sociala”Alexandria a unor 

spatii si bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul 

obiectivului de investitii „Reabilitare  Adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in 

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

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

aproba cu unanimitate de voturi.               

   x 

    x                 x 
 

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

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

scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea unui bun apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, aflat in administrarea S.C. APA SERV S.A., 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 

scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, care sunt in administrarea Serviciului Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

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

prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

x 

x  x 

 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
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privire la declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor imobile din 

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

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

aproba, obtinand 13 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, 

Modrigala Constanta Claudia, Grigore Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu 

Catalin Alexandru si Nadrag Gigi Gabriel).    

                                                                      x   

x  x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire  la 
dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

situat in Str. Av. Alexandru Colfescu, nr. 79, 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 alipirea unor imobile apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situate in Str. Dunarii, zona Bl. L5, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 

pentru ca nu sunt d 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 privire la 

trecerea din domeniul public, in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor 

terenuri situate in Cimitirul „Sf. Alexandru”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru 

ca nu sunt d-na 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 transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 
Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru intreaba pentru ce sunt necesare spitalului proaspat 

renovat aceste bunuri. 

Dl presedinte de sedinta spune ca sunt necesare pentru incalzirea termica. 

Dl consilier Dumitrascu Catalin Alexandru intreaba daca sunt necesare pentru partea renovata 

sau cea nerenovata. 

Dl administrator public, dl Stefan Tabacitu, spune ca pentru incalzirea termica in partea 

nerenovata a spitalului este necesar agent termic din centrala spitalului, iar cazanele pentru aceasta sunt 

mai vechi si mai mici decat cele ce vor fi transferate cu titlu gratuit. 



9 

 

 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 Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire locuinta P+1E” municipiul Alexandria,  
Str. HCC, nr. 81, 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 Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire locuinta P+1E” municipiul Alexandria,  

Str. Muncitori, nr. 14A, 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 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMIC CALOR SERV SRL pe anul 2016, dupa 

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

proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 7 voturi 

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

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

 

                                                                    x 

x  x 

 

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

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

privire la 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 propune ca dl consilier Augustin Ioan sa fie presedinte de sedinta 

pentru urmatoarele trei luni. 
Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea dansului si se 

aproba cu unanimitate de voturi.  

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

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

 

                                                                    x 

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

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

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

al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii-Cupola, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 

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

forma prezentata si se aproba  cu unanimitate de voturi. 

 

x 

x  x 
 

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

privire la modificarea HCL nr. 75/25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Stadionului municipal 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, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

- Tabelul nominal nr. 11657 din 23.08.2016 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul 

in municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2016, conform HCL nr. 

272/25.09.2016.  

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

- Tabelul nominal nr. 11658/23.08.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele cu handicap grav si 

accentuat si asistentii personali ai persoanelor , cu handicap grav, care pot beneficia de transport gratuit 
urban, pe luna septembrie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2016.  

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

-Tabelul nominal nr. 11659/23.08.2016 cu elevii clasele I-VIII care frecventeaza unitatile de 

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

septembrie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2016. 

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

-Tabelul nominal nr. 11660 din 23.08.2016 al DGAS Alexandria cu personalele persecutate din 

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

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

2016, conform HCL nr. 272/25.09.2016. 

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

- Tabelul nominal nr. 11661 din 23.08.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii 

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

septembrie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2016. 

Dl. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  
-Tabelul nominal nr. 11662/23.08.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve 

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

272/25.09.2016; 

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

 -Tabelul nominal nr. 11663 din 23.08.2016 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din 

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

poate beneficia de transport gratuit urban, pe luna septembrie 2016, conform HCL nr. 282/25.09.2016; 

 Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
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 -Adresa nr. 2047/17.08.2016 a Scolii gimnaziale „Mihai Viteazul”, privind inventarierea 

spatiilor excedentare si/sau pretable inchirierii. 

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

-Referatul nr. 11458/18.08.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Gura Anisoara. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 

euro, constand in materiale de constructie.. 

Dl primar Victor Dragusin propune ca materialele de constructie vor fi cumparate de catre 

municipalitate, iar lucrarile vor fi efectuate prin munca voluntara, dupa program, de catre ASCE. 
Nemaifiind si alte propuneri, dl presedinte de sedinta supune la vot propunerile d-lui consilier 

Titirisca Florin Nicusor si a d-lui primar Victor Dragusin si se aproba cu unanimitate de voturi. 
-Referatul nr. 11705/23.08.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Cimpoieru Valeria. 

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

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

Petcu Marian Dragos si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Referatul nr. 11810/23.08.2016 al DGAS Alexandria privind acordarea unui ajutor de urgenta 

doamnei Ispas Lache Florenta; 

Dl presedinte de sedinta propunere acordarea sumei de 1500 lei, constand in materiale de 

constructie, o supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

-Punctul de vedere nr. 24468/25.08.2016 al Directiei Administratie Publica Locala si al 

Directiei de Evidenta a Persoanelor, referitor la petitia formulata de numitul Toader Ion; 

Dl Toader Ion, prezent in sala, preia cuvantul pentru a-si prezenta cazul. 

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

-Punctul de vedere nr. 25161/25.05.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind cererea 

comuna nr. 23104/02.08.2016 a domnului Predica Dumitru, chirias al unitatii locative (tip ANL) nr. 19 
situat in blocul S2, sc A, str. Dunarii , mun. Alexandria si a doamnei Circiumaru Luiza, chirias al 

unitatii locative nr. 20, situata in bl S2, sc A, str. Dunarii, mun. Alexandria; 

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

-Punctul de vedere nr. 25240/25.08.2016 al Serviciului Administrare Patrimoniu privind 

preluarea contractului de inchiriere nr. 3906/17.03.1998, pentru spatiul comercial, situat in Piata Unirii, 

poz 6, de catre SC MAC TOTAL SRL de la SC IZINA SRL; 

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

-Referatul nr. 11833/25.08.2016 al DGAS Alexandria privind scolarizarea gratuita la 

Universitatea Valahia – Filiala Alexandria, domnului Suica Mihai Alexandru. 

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

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

pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei. 

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

 

 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR, 

                                    Consilier,           

                                Neacsu Ionut                                                             Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr.  25786 din 01.09.2016 

 

 

 

 
 

PROCES VERBAL 
 

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

din 29.08.2016 

 

 

 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi 01.09.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  29.09.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


