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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 29 iulie 2016, orele 11,30, in sedinta extraordinara a Consiliului local al 

municipiului Alexandria, care se desfasoara in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, in 

prezenta a 17 (saptesprezece) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 
local, fiind absenti nemotivati d-nii consilieri Stanculea Adrian Robert, Anghel Gica, Preda Catalin 

Ionut si un loc fiind 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, inlocuitorul 

primarului si inlocuitorul secretarului municipiului Alexandria, dl. Augustin Ioan si d-na. Baicu 

Rodica, 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 13 iulie 

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 inlocuitorului d-lui. Primar, 

dl Augustin Ioan, cel care, prin dispozitia nr. 1681 din 26 iulie 2016 si prin adresa nr. 22539 din aceeasi 

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

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun apartinand domeniului public 

de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a 

lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2016 in Municipiul Alexandria; 

 -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 

modificarea preturilor/tarifelor la apa potabila si canalizare pentru intreaga arie de operare de catre S.C. 

APA SERV S.A.;  

 -Petitii si interpelari; 

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

ordinea de zi 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 darea in administrare a unui bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public 

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

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest bun a fost dat in folosinta in anul 2001, 
avand o valoare de inventar 170.000 lei, investindu-se in fantana respectiva in jur de 2-3 miliarde lei, 

iar acum valoarea de inventar este de 76.408 lei. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca ceva 

este in neregula cu aceasta valoare. 

 D-na Gogoi Maria, director al Directiei Tehnic Investitii, spune ca la acest obiectiv este posibil 

ca Directia B.F.T.I sa nu fi trecut mentiunea in contabilitate, respectiv valoarea de reabilitare. 

 Dl Tabacitu Stefan, administratorul public al municipiului, spune ca a inteles problema si 

trebuie reactualizata valoarea cu cea de inventar, respectiv valoarea de investitii mai putin cea de 

amortizare, la data de 30 iunie 2016. 
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 Nemaifiind si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

vot cu mentiunile si completarile prezentate, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 

                                                                         x 

    x                 x 

 

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

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

aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi 
in anul 2016 in Municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca 

nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot 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 modificarea preturilor/tarifelor la apa 

potabila si canalizare pentru intreaga arie de operare de catre S.C. APA SERV S.A., dupa care se trece 

la intrebari, propuneri, discutii. 

 Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a vorbit cu dl director de la APA SERV si 

precizeaza ca este vorba de o crestere a pretului, in baza unei aprobari de la ANRSC, considerand ca 

aceasta crestere ar fi trebuit sa fie facuta cu rata inflatiei, banuind de asemenea ca aceasta cresterea nu a 

fost facuta pana acum, fiind un an electoral. De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca 

aceasta crestere este foarte mare, respectiv 23% si 16%, in conditiile in care TVA-ul pentru apa a 
scazut la 9%, iar cresterea reala a pretului fara TVA ar fi de 27%-28%. Tot dl consilier Titirisca Florin 

Nicusor spune aceste preturi cresc din considerente economice, dar trebuie anuntata populatia dinainte 

pentru aceste cresteri. 

Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca nu este vorba de rata inflatiei, ci de costurile de operare a 

retelei de apa-canal, iar pe parcusul acestor ani au trebuit ajustate preturile pentru cheltuielile pentru 

sistemul de operare. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu are nimic impotriva, dar populatia trebuia 

anuntata dinainte, iar cresterea de pret este una foarte mare. 

Dl viceprimar Augustin Ioan spune ca ar fi fost mai bine cu o crestere progresiva a pretului. 

Dl presedinte de sedinta spune ca este vorba de o crestere de 0,25 de bani/mc. 

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. 

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.  23088  din 02.08.2016 

 

 

 

 
 

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 02.08.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  29.07.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 

   

                    Berechet Doina                                                    Plosceanu Cristian 

 

 

 

 

 

 


