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    JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

      CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

 

 Incheiat astazi, 29 martie 2019, orele 13,00, in sedinta ordinara a Consiliului local al 

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

prezenta a 21 (douazeci si unu) consilieri din totalul de 21 (douazeci si unu) cati alcatuiesc Consiliul 

local. 

 D-na presedinte de sedinta Cobarlie Silvia 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 d-na 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. 

 D-na presedinte de sedinta intreaba daca sunt obiectiuni  la procesul-verbal al sedintei din 27 

februarie 2019, si pentru ca nu sunt il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 In continuare, d-na. presedinte de sedinta, Cobarlie Silvia, da cuvantul d-lui. primar Victor 

Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 716 din 21 martie 2019 si prin adresa nr. 6294 din aceeasi data, a 

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

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile 

de invatamant preuniversitar din Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei 1.1 la H.C.L. nr. 406/17.12.2015 privind 

aprobarea regulamentului de organizare si functionare al cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura 

a Municipiului Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de aur” 2019 prin 

acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie; 

 -Proiect de hotarare cu privire la constituirea Comisiei de selectie si evaluare a proiectelor 

sportive cu finantare nerambursabila din bugetul local al municipiului Alexandria si a Comisiei de 

solutionare a contestatiilor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului „CAMPIONII 

RECICLARII” in toate unitatile de invatamant primar si gimnazial din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la organizarea si desfasurarea Concursului „GRADINITA ECO” 

in toate unitatile de invatamant cu personalitate juridica din municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform 

prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Amenajare spatii speciale 

temporare pentru situatii de urgenta (module-containere)” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform 

prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in 

curti pe strada Muncitori” in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform 

prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in 

curti pe strada Unirii” in Municipiul Alexandria; 

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

de investitii „Reabilitare cartier zona blocuri ANL – Sere” in Municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la mutarea sediului cabinetului stomatologic din cadrul 

Colegiului National „Mircea Scarlat” in imobilul situat in Municipiul Alexandria, str. Mihaita 

Filipescu, nr. 32, proprietate privata a judetului Teleorman; 

 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria situat în Soseaua Alexandria Cernetu,          DJ 504; 

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

local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului public  de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

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

local al municipiului Alexandria a unor cote parti aferente unei unitati locative apartinand  domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria situata  în blocul D, str. Ion Creanga; 

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

bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea  

S.C. APA SERV S.A.; 

 - Proiect de hotarare cu privire la modificarea  si completarea Anexei nr. 1 – Lista la H.C.L. nr. 

77/28.03.2018, privind darea in administrare  a unor bunuri aparținând domeniului public si privat de 

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

Domeniului Public Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la vânzarea prin licitație publica a unui teren aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bl. 914, sc.B; 

 - Proiect de hotarare cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor locuri de parcare  in 

zona blocului 608; 

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

101/30.03.2016, privind  aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor aparținând domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la  

locuintele destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul 

Alexandria; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.21, situată 

in blocul S3, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru 

Locuințe; 

 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.8, situată in 

blocul S2, sc.A, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru 

Locuințe; 

 -Petitii si interpelari;  

Dl. primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de 

htoarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea  si completarea Anexei nr. 1 – Lista la H.C.L. nr. 

77/28.03.2018, privind darea in administrare  a unor bunuri aparținând domeniului public si privat de 

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

Domeniului Public Alexandria; 

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

local al municipiului Alexandria a unor cote parti aferente unei unitati locative apartinand  domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria situata  în blocul D, str. Ion Creanga; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor locuri de parcare in 

zona blocului 608; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile 

de invatamant preuniversitar din Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura; 
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si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarari: 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cotelor parti din unitatea individuala U26, inscrisa in 

cartea funciara nr. 25236-C1-U26, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului 

Alexandria, aferente unitatilor locative construite prin A.N.L. din blocul D, str. Ion Creanga; 

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

public si privat de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local, 

Administratia Domeniului Public Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Agentia 

Nationala pentru Arii Naturale Protejate, a unui spatiu apartinand domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii nr. 3A, CV 79; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 163 B; 

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

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 163C; 

 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „TEREN 

SITUAT IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA, SOS. ALEXANDRIA-CERNETU, TARLAUA 51”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de executie  a lucrarilor de intretinere 

strazi pentru semestrul I al anului 2019 in Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 167/18.06.2018 privind aprobarea 

infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a Regulamentului 

de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 226/30.07.2018 privind aprobarea 

normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal 

Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate 

deosebite la invatatura din unitatile de invatamant preuniversitar din Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la H.C.L. 

nr. 1/15.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, 

pentru anul 2019; 

 Nemaifiind si alte propuneri de completare a ordinii de zi, d-na 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, 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 Anexei 1.1 la H.C.L. nr. 406/17.12.2015 privind aprobarea 

regulamentului de organizare si functionare al cinematografului 2D-3D din Casa de Cultura a 

Municipiului Alexandria, 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 

 

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 

aprobarea organizarii evenimentului „Nunta de aur” 2019 prin acordarea unor premii si diplome de 

fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
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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, 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 constituirea Comisiei de selectie si evaluare a proiectelor sportive cu finantare 

nerambursabila din bugetul local al municipiului Alexandria si a Comisiei de solutionare a 

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

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Ilie Sorin Gabriel propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii 

consilieri Doncea Bogdan Alin, Preda Catalin Ionut si Curea Gina Georgeta. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru” . 

D-na 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, 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 organizarea si desfasurarea Concursului „CAMPIONII RECICLARII” in toate 

unitatile de invatamant primar si gimnazial din municipiul Alexandria, 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 

 

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 

organizarea si desfasurarea Concursului „GRADINITA ECO” in toate unitatile de invatamant cu 

personalitate juridica din municipiul Alexandria, Municipiul Alexandria, 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 
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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 

aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform prevederilor OUG nr. 114/28.12.2018, 

pentru obiectivul de investitii „Amenajare spatii speciale temporare pentru situatii de urgenta (module-

containere)” in Municipiul Alexandria, 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, 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform prevederilor OUG 

nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada 

Muncitori” in Municipiul Alexandria, 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, 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 aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform prevederilor OUG 

nr. 114/28.12.2018, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada 

Unirii” in Municipiul Alexandria, 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 

 

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 

aprobarea documentatiei tehnico economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cartier zona 

blocuri ANL – Sere” in Municipiul Alexandria, 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 

 

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 mutarea 

sediului cabinetului stomatologic din cadrul Colegiului National „Mircea Scarlat” in imobilul situat in 

Municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu, nr. 32, proprietate privata a judetului Teleorman, 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 
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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 

dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria 

situat în Soseaua Alexandria Cernetu, DJ 504, 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, 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 declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri 

din municipiul Alexandria, 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 

 

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 

declararea ca bunuri aparținând domeniului public  de interes local a unor terenuri din municipiul 

Alexandria, 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 

 

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 

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

local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea  S.C. APA SERV S.A.;, 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, 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 vânzarea prin licitație publica a unui teren aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bl. 914, sc.B, 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 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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  si completarea Anexei la HCL  nr. 101/30.03.2016, privind  

aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, 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 

 

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 

aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la  locuintele destinate inchirierii in mod 

exclusiv unor tineri specialisti din sanatate, in municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, 

propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Curea Gina Georgeta. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru” . 

D-na 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, 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 aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr.21, situată in blocul S3, sc.A, 

str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se 

trece la intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Curea Gina Georgeta. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru” . 
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D-na 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, 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 aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.8, situată in blocul S2, sc.A, str. Dunării 

din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, dupa care se trece la 

intrebari, propuneri, discutii. 

D-na presedinte de sedinta spune ca deoarece proiectul de hotarare are caracter individual cu 

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

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

horararea sa fie luata prin vot secret si  propune sa se aleaga o comisie de numare a voturilor formata 

din 3 membrii.  

Dl consilier Florea Voicila propune pentru comisia de numarare a voturilor pe d-nii consilieri 

Doncea Bogdan Alin, Florea Laurentiu si Curea Gina Georgeta. 

Nemaifiind si alte propuneri, d-na presedinte de sedinta supune la vot comisia propusa si se 

aproba cu unanimitate de voturi. Tot d-na presedinte de sedinta roaga secretariatul tehnic sa distribuie 

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

Dl consilier Doncea Bogdan Alin, presedintele comisiei de numarare a voturilor spune ca din 

totalul de 21 voturi valabil exprimate, s-au numarat 21 voturi „pentru” . 

D-na presedinte de sedinta spune ca proiectul de hotarare a fost adoptat cu rezultatul votului 

secret.  

                                                                      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 

aprobarea cotelor parti din unitatea individuala U26, inscrisa in cartea funciara nr. 25236-C1-U26, 

apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, aferente unitatilor locative 

construite prin A.N.L. din blocul D, str. Ion Creanga, 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, 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 darea in administrare  a unor bunuri aparținând domeniului public si privat de 

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

Domeniului Public Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt 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 

 

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 darea in 
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folosinta gratuita pe termen limitat, catre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, a unui 

spatiu apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii 

nr. 3A, CV 79, 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, 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 inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 163 B, 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 

 

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 

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

municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr. 163C, 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, 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 inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor, 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 

 

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 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL 

ALEXANDRIA, SOS. ALEXANDRIA-CERNETU, TARLAUA 51”, 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 
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La urmatorul punct de pe ordinea de zi, 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 aprobarea Programului de executie  a lucrarilor de intretinere strazi pentru 

semestrul I al anului 2019 in Municipiul Alexandria, 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 

 

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. 167/18.06.2018 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal 

Alexandria, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare a 

Clubului Sportiv Municipal Alexandria, 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, 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. 226/30.07.2018 privind aprobarea normelor financiare 

pentru activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului Sportiv Municipal Alexandria, 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 

 

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 la 

aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la invatatura din unitatile de 

invatamant preuniversitar din Alexandria, 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, 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 anexei nr. 1, anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 1/15.01.2019 

privind aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2019, 

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 14 voturi „pentru” si 

7 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Preda Catalin Ionut, Dumitrascu 

Alexandru, Nadrag Gigi Gabriel, Grigore Nicusor si Modrigala Constanta Claudia). 
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                                                                      x 

x  x 

 

           In continuare, d-na presedinte de sedinta, prezinta petitiile adresate Consiliului local: 

 - Tabelul nominal nr. 2869/26.03.2019 al DAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 

municipul, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018.  

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

- Tabelul nominal nr. 2868/26.03.2019 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 aprilie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018.  

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

-Tabelul nominal nr. 2874/26.03.2019 al DAS 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 lunaaprilie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018; 

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

-Tabelul nominal nr. 2871/26.03.2019 al DAS Alexandria cu persoanele – veterani si vaduve de 

razboi care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2019, conform HCL nr. 

97/28.03.2018; 

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

- Tabelul nominal nr. 2873/26.03.2019 al DAS Alexandria cu persoanele –Luptatorii pentru 

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

2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Tabelul nominal nr. 2872/26.03.2019 al DAS 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 aprilie 2019, 

conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Tabelul nr. 2870/26.03.2019 al DAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care frecventeaza 

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

pe luna martie 2019, conform HCL nr. 97/28.03.2018. 

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

-Adresa nr. 2904/27.03.2019 a DAS Alexandria prin care inainteaza tabelul nominal –

supliment- cu elevii de la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria. 

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

-Punctul de vedere nr. 4573/21.03.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru amplasament situat in str. Dunarii, bl. 1611, ap. 21, pentru teren in suprafata de 

5,00 mp conform contract de inchiriere  nr. 7246/13.04.2010, profil activitate-alee acces, de la dl Alin 

Sorin Brusaru la d-na Petrica Ramona Liliana; 

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

 -Punctul de vedere nr. 5428/21.03.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru amplasament situat in str Libertatii (pietonal), zona Piata Centrala, pentru teren in 

suprafata de 1,00 mp conform contract de inchiriere nr. 19921/11.10.2011, profil activitate- dozatoare 

de inghetata, de la Crivat Ionut Bogdan I.I. la SC Fast Food Lumi Ana & Maria SRL; 

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

 -Punctul de vedere nr. 4769/21.03.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru copertina nr 16569/22.09.2014, zona bloc H3, poz 10, de la d-na Cioaca Liliana la 

dl Cioaca Ionel; 
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 D-na. presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 

 -Punctul de vedere nr. 5553/21.03.2019 al Directiei Patrimoniu privind  transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 10885/2007, zona bloc 820, poz 12, de la dl Cone Catalin Virgil la 

dl Baros Dragos Alexandru; 

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

 -Punctul de vedere nr. 6168/27.03.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 22756/24.08.2017, zona bl 1612, poz 3, de la dl Necsutu Marian la 

dl Popa Gabriel Ionel; 

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

 -Punctul de vedere nr. 6052/27.03.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren parcare nr. 6736/28.03.2014, zona bl. 585-586-588, poz 1, de la dl Pirlog 

Pascu la dl Grecu Aurel; 

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

-Punctul de vedere nr. 4922/27.03.2019 al Directiei Patrimoniu privind transferul contractului 

de inchiriere pentru teren garaj nr. 1010/20.01.2004, zona bl L28-L29, poz 13, de la dl Macasoi Marian 

la dl Bojan Florin Valentin; 

D-na. 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,           

                                 Cobarlie Silvia                                                                Jr. Iulian Purcaru 
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                    JUDETUL TELEORMAN 

    PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

                SERVICIUL CANCELARIE 

               Nr. 7067 din 02.04.2019 

           VIZAT 

                  SECRETAR, 

              Jr. Purcaru Iulian 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

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

din 29.03.2019 

 

 

 

 Subsemnatii Plosceanu Cristian si Ene Paulica, salariati la Primaria municipiului  Alexandria,  

am  procedat  astazi 02.04.2019, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   sedinta  

Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  29.03.2019,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             CONSILIER,                   CONSILIER,                                                         

   

                         Plosceanu Cristian                      Ene Paulica 

                   

 

 

 

 

 

 


