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   JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
   CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

 
 Incheiat astazi, 30 martie 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 19 (nouasprezece ) cati alcatuiesc Consiliul local.  
 Dl. presedinte de sedinta Mocanu Daniel Marian 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 25 
februarie 2016, care a fost studiat la sedinta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate si pentru 
ca nu sunt, il supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi. 
 In continuare, dl. presedinte de sedinta, Mocanu Daniel Marian, da cuvantul d-lui. primar Victor 
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 612 din 23 martie 2016 si prin adresa nr. 10225 din aceeasi data, 
a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Asociatia Club Sportiv SIBBA in vederea organizarii concursului de dans 
sportiv SIBBA 2016 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea organizarii Festivalului de teatru scolar “Pauza de 
Teatru” 2016, in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
Municipiului Alexandria, cu Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” in vederea organizarii 
concursului international de dans “In pasi de dans” 2016, in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Liceul pedagogic “Mircea Scarlat” in vederea realizarii in comun a 
proiectului cultural “Pedabiblioteca in aer liber”; 
 -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 modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii  
serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului 
Alexandria, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitii 
“Amenajare alei acces, sector N, incinta Cimitirului Sf. Alexandru din municipiul Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara 
stapan din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul  
de investitii “Amenajare sediu pentru Directia de Evidenta a Persoanelor Alexandria”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 
identificate la nivelul municipiului Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulilor si masurilor de aparare impotriva 
incendiilor la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al 
municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 
2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2015-
2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la acordarea de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea procedurii de publicare a listelor cu contribuabilii 
persoane fizice si juridice din municipiul Alexandria care inregistreaza obligatii fiscale restante; 
 -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 aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la 
obiectivul de investitii „Amenajare grup sanitar public zona Parc CEC Prefectura”; 
 -Proiect de hotarare cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu modular, poz. 3, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea tarifului de folosire a unui spatiu din incinta 
Universitatii Valahia Targoviste – Campusul Universitar Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat al 
municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, nr.6 C; 
 -Proiect de hotarare cu privire la dezmembrarea unui teren care apartine domeniului privat al 
municipiului Alexandria, situat in Tarlaua 24/1, parcela 187 Anini; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 349 din 25.11.2015, 
privind aprobarea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocurile S1 si S4, situate in str. 
Dunarii, zona Sere; 
 -Proiect de hotarare cu privire la alipirea unor terenuri, care apartin domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situate in str. Veteranilor si str. Libertatii, nr. 1A; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor bunuri (tonete) din Piata Centrala in vederea scoaterii din 
functiune si casarii lor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la atribuirea in proprietate, cu titlu gratuit, a unor locuri de veci 
beneficiarilor Legii nr. 341/2004 in calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989; 
 -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 organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat si de 
gloaba la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Petitii si interpelari. 
 si de asemenea dl primar Victor Dragusin solicita retragerea de pe ordinea de zi a 
urmatoareleor proiecte de hotarare: 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Asociatia Club Sportiv SIBBA in vederea organizarii concursului de 
dans sportiv SIBBA 2016 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
Municipiului Alexandria, cu Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” in vederea organizarii 
concursului international de dans “In pasi de dans” 2016, in municipiul Alexandria; 
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 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea procedurii de publicare a listelor cu 
contribuabilii persoane fizice si juridice din municipiul Alexandria care inregistreaza obligatii 
fiscale restante; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor bunuri (tonete) din Piata Centrala in vederea scoaterii din 
functiune si casarii lor; 
 si introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor proiecte de hotarare : 
 - Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu Asociatia Club Sportiv SIBBA in vederea organizarii concursului de 
dans sportiv SIBBA 2016 in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
Municipiului Alexandria, cu Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” in vederea organizarii 
concursului international de dans “In pasi de dans” 2016, in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor bunuri din Piata Centrala in vederea scoaterii din functiune 
si casarii lor; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes 
local a unui teren din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bun apartinand domeniului public de interes 
local a unui imobil din municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la  HCL nr. 14/28.01.2016 privind 
aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in 
municipiul Alexandria in anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu C.S.T. Alexandria in vederea realizarii in comun a unor activitati 
sportive la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al 
municipiului Alexandria, cu C.S. Universitatea Alexandria in vederea realizarii in comun a 
activitatii de fotbal feminin la nivelul municipiului Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului castigator si a finantarii acestuia de la 
bugetul local prin programul „Promovarea sportului de performanta”. 
 Dl primar Victor Dragusin informeaza ca la sfarsitul sedintei va prezenta raportul de 
activitate al primarului pe anul 2015. 
 Dl consilier Neacsu Alexandru intreaba de ce nu a fost inclus pe ordinea de zi si memoriul 
depus de parintele Alexandru Zabava, precizand ca a fost a treia incercare a dansului si dorea sa 
sustina acordarea unui sprijin pentru finalizarea asezamantului respectiv. 
 Dl primar Victor Dragusin spune ca si dl Neacsu Alexandru, in calitate de consilier local, 
poate initia proiecte de hotarare. Dl primar Victor Dragusin spune ca cererea respectiva a venit 
tarziu dar va intra si aceasta in analiza si se va discuta daca va fi sau nu promovata. 
 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 aprobarea organizarii Festivalului de teatru scolar “Pauza de Teatru” 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 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 
asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu Liceul 
pedagogic “Mircea Scarlat” in vederea realizarii in comun a proiectului cultural “Pedabiblioteca in aer 
liber”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta 
prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de 
voturi.  
             

   x 
    x                 x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea 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 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 si completarea contractului de delegare a gestiunii  serviciului comunitar de utilitate 
publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr. 
66/31.03.2011, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi 
„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, 
Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 studiului de fezabilitate pentru proiectul de investitii “Amenajare alei acces, sector 
N, incinta Cimitirului Sf. Alexandru din municipiul Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.   
  

                                                                         x 
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Alexandria, dupa 
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care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.    
 

   x 
    x                 x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul  de investitii “Amenajare sediu 
pentru Directia de Evidenta a Persoanelor Alexandria”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi. 
    

                                                                         x 
    x                 x 

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

domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu privire la 
aprobarea Regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor la nivelul municipiului Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca exista o lege cu privire la protectia impotriva 
incendiilor si considera ca ar fi fost deajuns respectiva lege, precizand ca in proiectul de hotarare 
prezentat sunt doar reguli drastice pentru activitatile comerciale. 

 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul 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 13 voturi 
„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, 
Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 Planului de ordine si siguranta publica al municipiului Alexandria, dupa care se trece la 
intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest plan de actiune ar fi  trebuit completat si cu 
alte precizari, respectiv asigurarea pazei in scoli si gradinite, patrule de noapte in zone fierbinti ale 
orasului, suplimentarea camerelor video din oras si iluminatul parcarilor pe timp de noapte. 
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Dl primar Victor Dragusin spune ca este un plan de colaborare intre fortele de ordine in 
municipiul Alexandria, respectiv Jandarmeria, Politia nationala si Politia locala, care acopera toate 
solicitarile mentionate de dl consilier Titirisca Florin Nicusor si il invita pe dl Ulmeanu Iulian, director 
al Politiei locale sa faca precizari cu privire la aceste aspecte. 

Dl Ulmeanu Iulian spune ca aspectele sesizate de dl consilier Titirisca Florin Nicusor nu pot fi 
introduse in acest plan deoarece este intocmit in baza extrasului primit de la Politia nationala, aceasta 
fiind responsabilul de drept pentru ordinea si linistea publica. 

Dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl Ulmeanu Iulian sa faca precizari exacte cu prive la 
protocolul privind ordinea publica. 

Dl Ulmeanu Iulian spune ca Politia locala are in responsabilitate Colegiul National „Al. I. 
Cuza”, Scoala generala nr. 3 si Scoala generala nr. 5, iar la scoala generala nr. 2 asigura paza Politia 
circulatiei si celelalte unitati de invatamant sunt repartizate la Jandarmerie si Politia Nationala. 

Dl primar Victor Dragusin il roaga pe dl Ulmeanu Iulian ca pana la sfarsitul sedintei sa aduca si 
sa prezinte protocolul respectiv si il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor ce alte propuneri 
mai are in afara de cea care s-a lamurit. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca trebuie sa se faca iluminat public pe timp de 
noapte pentru parcari. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca aceasta nu are nici o legatura cu programul prezentat si 
precizeaza ca in fiecare an numarul lampilor de iluminat public este din ce in ce mai mare. De 
asemenea dl primar Victor Dragusin spune ca in ceea ce priveste camerele video pentru supraveghere 
este prins in programul de investitii pentru anul 2016 amplasarea a 21 de astfel de camere. Dl primar 
Victor Dragusin il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor ce alta propunere mai are. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a mai propus patrularea pe timp de noapte. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca exista patrule pe timp de noapte, patrule mixte cu Politia 

Nationala deoarece acestia nu au masini suficiente, iar jandarmii patruleaza singuri, avand suficiente 
resurse financiare. 

Dl presedinte de sedinta il intreaba pe dl consilier Titirisca Florin Nicusor daca mai doreste sa 
faca amendamente pentru proiectul de hotarare. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu mai doreste sa faca amendamente. 
 Nemaifiins si alte discutii, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la 

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

   x 
    x                 x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la rectificarea 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 6 „abtineri” (d-nii consilieri 
Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard 
Laurentiu 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 numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 
Alexandria, aferente semestrului al II-lea al anului scolar 2015-2016, dupa care se trece la intrebari, 
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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 de inlesniri la plata contribuabililor persoane fizice din Municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.  

 
                                                                         x 

    x                 x 
 

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 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 
unanimitate de voturi.     
 

   x 
    x                 x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea actualizarii documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Amenajare 
grup sanitar public zona Parc CEC Prefectura”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si 
pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma 
prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 
inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu modular, poz. 3, apartinand domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, 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 aprobarea tarifului de folosire a unui spatiu din incinta Universitatii Valahia Targoviste – 
Campusul Universitar 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 
dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat al municipiului Alexandria, situat in str. 
Dunarii, nr.6 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 13 voturi 
„pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, 
Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 dezmembrarea unui teren care apartine domeniului privat al municipiului Alexandria, situat in 
Tarlaua 24/1, parcela 187 Anini, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, 
dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba 
cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu 
Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 
modificarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 349 din 25.11.2015, privind aprobarea elementelor de identificare 
ale unitatilor locative din blocurile S1 si S4, situate in str. Dunarii, zona Sere, 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 terenuri, care apartin domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situate in str. Veteranilor si str. Libertatii, nr. 1A, dupa care se trece la intrebari, propuneri, 
discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in 
forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 6 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca Florin 
Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si 
Stancu Iuliana).      
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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 
atribuirea in proprietate, cu titlu gratuit, a unor locuri de veci beneficiarilor Legii nr. 341/2004 in 
calitate de luptatori pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989, dupa care se trece la intrebari, 
propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune 
la vot in forma prezentata si se aproba cu unanimitate de voturi.         
 

   x 
    x                 x 

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

de specialitate pe domenii de activitate sa prezinte rapoartele pentru avizarea proiectului de hotarare cu 
privire la aprobarea 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 13 voturi „pentru” si 6 voturi „impotriva” (d-nii consilieri Titirisca Florin Nicusor, Florea Laurentiu, 
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu 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 
organizarea pasunatului si stabilirea taxelor de pasunat si de gloaba la nivelul municipiului Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca la inceputul mandatului, respectiv in anul 2012, 
au venit acesti oameni care sunt intr-o asociatie si s-a incercat sa li se acorde destul de mult credit, dar 
in momentul de fata respectivii trebuie sa plateasca mai multi bani. 

Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan spune ca taxele pentru pasunat sunt pe an, iar cele 
pentru gloaba sunt pe zi. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu ar trebuie sa se perceapa o taxa pentru asa 
ceva. 

Dl consilier Neacsu Ionut spune ca aceasta taxa de gloaba este pentru crescatorii de animale 
care intra pe proprietati private si distrug proprietatile oamenilor. Tot dl consilier Neacsu Ionut spune 
ca pentru acesti crescatori de animale, a fost anterior un proiect de hotarare cu privire la o dezmembrare 
in zona Anini unde s-a stabilit ca o suprafata de 6 hectare sa fie pusa la dispozitia asociatiei 
crescatorilor de animale pentru infiintarea de adaposturi. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu ar trebui sa se perceapa nici un fel de taxa. 
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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl 
consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala.         
 

   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 asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu 
Asociatia Club Sportiv SIBBA in vederea organizarii concursului de dans sportiv SIBBA in municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.  

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca in acest moment exista o hotarare a Curti de 
Consturi si a cerut sa o vada pentru a vedea care a fost raspunsul si motivatia pentru care Consiliul 
local poate face asocieri, deoarece asocierea in prima faza a fost considerata nelegala si vrea sa stie care 
a fost motivatia Curtii de Conturi Bucuresti. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca singura 
modalitate pentru o organizatie non-profit de a accesa fonduri nerambursabile de la primarie este prin 
proiect si nu prin asociere. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca nu este impotriva asocierilor 
dar nu are un punct de vedere al Camerei de Conturi Bucuresti pentru a vedea de ce Consiliul local al 
municipiului Alexandria are voie, iar alte primarii nu au avut voie sa faca asocieri cu cluburile sportive. 
De asemenea dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca a mai cerut acest raspuns odata si spera ca 
de aceasta data sa il si primeasca, precizand ca daca ar fiavut acel punct de vedere ar fi putut as voteze 
acest proiect de hotarare. 

Dl presedinte de sedinta spune ca aceasta asociere priveste organizarea unui concurs si nu est 
evorba de o activitate sportiva permanenta. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca doreste sa vada acel punct de vedere deoarece in 
alte orase asocierea a fost interzisa. 

Dl administrator public, dl Tabacitu Stefan spune ca dl consilier Florea Laurentiu a contestat 
asocierea Municipiului Alexandria cu asociatiile sportive pe baza Legii nr. 69, mentionand ca asocierea 
se face in baza Legii nr. 350. Dl administrator public spune ca Municipiul Alexandria s-a asociat cu 
asociatiile sportive pentru sprijinul financiar in vederea desfasurarii activitatii in baza Legii nr. 215, 
precizand ca aceasta este principala lege a administratiei publice locale si apoi in baza Legii nr 69, nu 
baza Legii nr 350 care presupune depunerea de proiect. De asemenea dl Tabacitu Stefan precizeaza ca 
urmeaza si un proiect de hotarare in baza Legii 350. Tot dl Tabacitu Stefan o roaga pe d-na Gafencu 
Haritina, director al Directiei B.F.T.I. sa transmita d-lui consilier raspunsul Curtii de Conturi a 
Romaniei, mentionand ca in acesta se precizeaza ca procesul verbal de control intocmit de Curtea de 
Conturi Teleorman nu a fost in conformitate cu Legea nr 215 si Legea nr 69. 

Dl presedinte de sedinta spuen ca in Legea nr 215/2001 la art. 36, alin 7 se precizeaza 
„Consiliul local hotaraste in conditiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau 
straine in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau lucrari de interes 
punlic local”. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca si dansul doreste sa sustina activitatile sportive, 
dar acum intervine acel termen de „asociere” si neavand raspunsul Camerei de Conturi a Romaniei nu 
poate vota acest proiect de hotarare. 

Dl Tabacitu Stefan spuen ca la Camera de Conturi a Romaniei s-a dat castig de cauza 
Municipiului Alexandria, fiind asociere in baza Legii nr 215 si Legii nr 69. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca aceasi Camera de Conturi a Romaniei nu a dat 
castiv de cauza altor UAT-uri din Romania. 

Dl Tabacitur Stefan spune ca din cate cunoaste, o localitate a pierdut pentru ca nu a avut 
contractul de asociere anexa la hotararea de Consiliul local. 

Dl secretar al municipiului Alexandria, dl Iulian Purcaru spune ca acest proiect de hotarare se 
refera la organizarea unui concurs de dans sportiv si Legea nr. 215 permite aceasta. 

Dl consilier Florea Laurentiu il roaga pe dl Tabacitu Stefan sa isi retraga cuvintele deoarece 
dansul nu a facut nici o contestatie legat de finantare sau de modul de asociere. 

Dl Tabacitu Stefan spune ca a fost o afirmatia a d-lui consilier Florea Laurentiu si nu o 
contestatie. 
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 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 5 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana) dl Oprea 
Eduard Laurentiu 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 
asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, cu Colegiul 
National “Alexandru Ioan Cuza” in vederea organizarii concursului international de dans “In pasi de 
dans”, 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 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard Laurentiu 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a 
unor bunuri din Piata Centrala in vederea scoaterii din functiune si casarii lor, 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 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea Eduard 
Laurentiu 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 
declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul Alexandria, 
dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de sedinta prezinta 
proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi „pentru” si 5 
„abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, Popescu 
Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Oprea Eduard Laurentiu 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 declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a unui imobil din municipiul 
Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii si pentru ca nu sunt, dl presedinte de 
sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot in forma prezentata si se aproba cu 13 voturi 
„pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu Alexandru, 
Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Oprea Eduard Laurentiu fiind absent din sala.        
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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 
modificarea Anexei la  HCL nr. 14/28.01.2016 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-
artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in 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 18 voturi „pentru”, dl consilier Oprea 
Eduard Laurentiu 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 asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu C.S.T. 
Alexandria in vederea realizarii in comun a unor activitati sportive la nivelul 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 18 voturi „pentru”, dl 
consilier Oprea Eduard Laurentiu 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 
asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu C.S. 
Universitatea Alexandria in vederea realizarii in comun a activitatii de fotbal feminin la nivelul 
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 
13 voturi „pentru” si 5 „abtineri” (d-nii consilieri Florea Laurentiu, Titirisca Florin Nicusor, Neacsu 
Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Stancu Iuliana), dl consilier Oprea Eduard Laurentiu 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 proiectului castigator si a finantarii acestuia de la bugetul local prin programul 
„Promovarea sportului de performanta”, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca acest proiect este in baza Legii nr. 350, iar la 
licitatia pentru proiect au venit doua cluburi sportive, respectiv Clubul Sportiv Atletico Alexandria, 
considerand ca acesta este un club aparut pentru ca un anumit domn a vrut sa faca un club pentru fiul 
sau. Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca fostul club asociat, pentru care s-a reziliat contractul 
a castigat in prima faza, iar in acest moment nu a castigat, atragand atentia ca este posibil ca ulterior sa 
fie nevoiti sa plateasca niste bani. Tot dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca Asociatia Judeteana 
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de Handbal il are ca presedinte pe dl Liviu Candidatu, care este antrenor retribuit la echipa de handbal 
Atletico Alexandria, considerand ca aceasta este o incompatibilitate. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca a facut parte din comisia de licitatie impreuna cu alti colegi 
consilieri, cu exceptia d-lui consilier Florea Laurentiu care nu a binevoit sa participe la aceasta licitatie, 
avand in vedere ca a cerut sa faca parte din aceasta comisie. Tot dl consilier Florea Voicila spune ca 
aceasta comisie a analizat cele doua oferte si nu este atributul comisiei sa verifice cine semneaza ca a 
participat si cu ce proiect, comisia a analizat cele doua dosare si s-a constatat ca unu din ele este 
eligibil, respectiv cel prezentat de CS Atletico Alexandria si in urma punctajului acordat, a rezultat o 
medie de 94 de puncte fiind declarat castigator al licitatiei, iar la celalalt ofertant nu apare in nici un 
document prezentat comisiei, numele d-lui Candidatu Liviu, precizand ca nu este de competenta 
comisiei de licitatie sa stabileasca cine este presedintele, vicepresedintele sau coordonatorul de proiect, 
precizand ca nu stie daca este vorba de vre-o incompatibilitate si din punct de vedere al corectitudinii 
desfasurarii licitatiei nu a existat nici un fel de problema. Tot dl consilier Florea Voicila spune ca 
numarul de participanti la procedura de selectie de proiecte nu este limitat, iar autoritatea finantatoare 
trebuie sa repete procedura de selectie de proiecte in cazul in care exista un singur participant. 

Dl consilier Titirisca Florin Nicusor spune ca dl consilier Florea Voicila a spus adevarul, dar 
intreaba daca in momentul in care se face o selectie de oferte nu il intereseaza cine a semnat pentru un 
club, sau daca semnatura si ștampila sunt in regula. 

Dl consilier Florea Voicila spune ca in actul constitutiv al clubului nu este stipulat nicaieri 
numele d-lui Liviu Candidatu, iar comisia nu avea acces la fiecare ofertant in momentul depunerii 
ofertelor. 

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 4 „abtineri” (d-nii consilieri Titirisca 
Florin Nicusor, Florea Laurentiu, Neacsu Alexandru si Stancu Iuliana), d-nii consilieri Popescu 
Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.         
 

   x 
    x                 x 

 
 

In continuare se trece la ultimul punct pe ordinea de zi, petitii si interpelari. 
-Tabelul nominal nr. 4961/25.03.206 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 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala. 

-Tabelul nominal nr. 4960/25.03.2016 al DGAS Alexandria cu personalul propriu din cadrul 
DGAS Alexandria care indeplineste activitati de ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice si poate 
beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.   

-Tabelul nominal nr. 4958/25.03.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele – luptatorii pentru 
victoria revolutiei din decembrie 1989 care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 
2016, conform HCL nr 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala. 

-Tabelul nominal nr. 4957/25.03.2016 cu persoanele- veterani si vaduve de razboi care pot 
beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 
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Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala. 

-Tabelul nominal nr. 4956/25.03.2016 al DGAS Alexandria cu pensionarii cu domiciliul in 
municipiul Alexandria, care pot beneficia de transport gratuit urban, pe luna aprilie 2016, conform 
HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.  

-Tabelul nominal nr. 4955/25.03.2016 al DGAS Alexandria cu elevii din clasele I-VIII care 
frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria si pot beneficia de transport 
gratuit urban, pe luna aprilie 2016, conform HCL nr. 272/25.09.2015. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Neacsu Alexandru, Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.  

-Tabelul nominal nr. 4954/25.03.2016 al DGAS Alexandria cu persoanele-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 beneficiaza de transport gratuit urban, pe luna aprilie 
2016, conform HCL nr 272/25.09.2016. 

Dl presedinte de sedinta il supune la vot si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri 
Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala.  

-Referatul nr. 4456/23.03.2016 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei 
Farcasanu Claudia. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 euro. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind 
absenti din sala.  

-Referatul nr. 4179/21.03.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Ciocan Stefan. 
Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea echivalentului in lei a sumei de 1500 euro. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind 
absenti din sala.  

-Referatul nr. 5248/28.03.2016 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Visan 
Anisoara. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 3000 lei. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind 
absenti din sala.  

-Referatul nr. 4067/21.03.2016 al DGAS privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Naidin 
Fanel. 

Dl consilier Petcu Marian Dragos propune acordarea sumei de 2000 lei. 
Dl presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui consilier Petcu Marian Dragos si se 

aproba cu 16 voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu 
Iuliana fiind absenti din sala. 

-Adresa d-lui Vasilescu Valerica inregistrata la nr. 8520/08.03.2016 si Punctul de vedere nr. 
8520/24.03.2016 a Serviciului J.A.T.R.U cu privire la adresa respectiva. 

Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de acestea. 
-Punctul de vedere nr. 10167/23.03.2016 a Serviciului Valorificare Patrimoniu si Serviciului 

J.A.T.R.U privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 2288/10.02.2005, 
incheiat intre Consiliul local al municipiului Alexandria si SC ONCOTERAMED SRL. 

Dl presedinte de sedinta supune la vot punctul de vedere si se aproba cu 16 voturi „pentru”, d-
nii consilieri Popescu Dumitru Dan, Oprea Eduard Laurentiu si Stancu Iuliana fiind absenti din sala. 
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-Adresa nr. 1220/25.02.2015 a MDRAP referitoare la propunerea Consiliului local al 
municipiului Alexandria de modificare a prevederilor Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii nr 152/1998. 

Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta. 
-Informarea nr. 10906/29.03.2016 a Serviciului Valorificare Patrimoniu si Serviciului 

J.A.T.R.U cu privire la solicitarea Bisericii Crestine Penticostale Betleem Alexandria nr. 
10660/28.03.2016. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca a primit vizita unei delegatii a Bisericii Penticostale, dansii 
detin in proprietate 6 incaperi in cladirea in care se afla adapostul temporar, iar dansii au propus sa se 
faca un schimb teren-imobil, precizand ca pentru primarie este necesar de a se obtine toate avizele 
necesare functionarii adapostului, cum ar fi iesirea de urgenta, respectiv al doilea rand de scari care se 
afla in proprietatea bisericii, iar dansii sa isi construiasca pe un teren disponibil langa cimitirul Sfanta 
Vineri o biserica. 

Dl presedinte de sedinta spune ca s-a luat act de aceasta. 
-Adresa nr. 10321/30.03.2016 a Compartimentului Protectie Civila, situatii de urgenta, psi, 

protectia muncii prin care informeaza cu privire la hotararea CLSU din data de 23.03.2016. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca este vorba de o comunicare scrisa primita de la DSP, prin 

care se atrage atentia pentru a se lua toate masurile legale intrucat exista pericolul raspandirii virusului 
ZIKA.  Dl primar Victor Dragusin spune ca a trimis o adresa Ministerului Sanatatii pentru a se lamuri 
daca este necesara o interventie de urgenta sau se poate astepta pana cand se face dezinsectia la termen, 
respectiv luna mai-august, dar important este realizarea dezinsectiei in subsolurile blocurilor, care sunt 
proprietati private si ar trebui realizata pe cheltuiala asociatiilor de proprietari. Dl primar Victor 
Dragusin spune ca trebuie sa se voteze daca se vor aloca bani pentru interventia in scarile de bloc 
pentru dezinsectie. 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot solicitarea respectiva si se 
aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind 
absenti din sala. 

-Adresa nr. 233/28.03.2016 a SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL cu privire la 
solicitarea nr. 3/17.03.25016 a Filialei Teleorman a Cadrelor militare in rezerva si in retragere „General 
David Praporgescu”, referitoare la repartizarea unui numar de 60 de locuri de veci in Cimitirul Sfantu 
Alexandru din Alexandria, pentru membrii filialei. 

Dl presedinte de sedinta spune ca SC PIETE SI TARGURI SRL a identificat un numar de 32 de 
locuri de inhumare disponibile. 

Dl primar Victor Dragusin spune ca acestea sunt contra-cost, si nu este vorba de statutul special 
al revolutionarilor, iar filiala a cerut o zona compacta de 60 de locuri insa s-au identificat doar 32. Dl 
primar Victor Dragusin spune ca nu este vorba de oferirea gratuita a locatii, ci prin plata unei 
concesiuni 

Nemaifiind si alte discutii dl presedinte de sedinta supune la vot informarea SC PIETE SI 
TARGURI ALEXANDRIA SRL si se aproba cu 17 voturi „pentru”, d-nii consilieri Popescu Dumitru 
Dan si Oprea Eduard Laurentiu fiind absenti din sala. 

-Petitia d-nei Ciocan Marinela, inregistrala la nr. 9038/14.03.2016. 
D-na Ciocan Marinela ia cuvantul pentru a-si prezenta petitia si a-si sustine punctul de vedere. 
Dl primar Victor Dragusin spune ca in audienta i-a recomandat d-nei Ciocan Marinela sa se 

adreseze instantei si parchetului. 
Dl presedinte de sedinta spune ca exista Sentinta nr. 137 din 15 martie 2016 a Tribunalului 

Teleorman cu privire la dosarul nr. 3314/87/2015 care lamureste toate aceste aspecte. 
Dl primar Victor Dragusin prezinta raportul de activitate pe anul 2015, care va fi prezentat pe 

site-ul primariei si va fi depus la Institutia Prefectului – Judetul Teleorman. 
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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,           
                         Mocanu Daniel Marian                                                         Jr. Iulian Purcaru 
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                  JUDETUL TELEORMAN 
             MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
                SERVICIUL CANCELARIE 
               Nr. 11684 din 05.04.2016 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria 
din 30.03.2016 

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

Alexandria,  am  procedat  astazi, 05.04.2016, la  afisarea procesului  verbal  al   dezbaterilor  din   

sedinta  Consiliului local al  municipiului  Alexandria  din  30.03.2016,  la  tabla  de afisaj a institutiei. 

 Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   SEF SERVICIU,                                                    INSPECTOR, 
   
                    Berechet Doina                                             Plosceanu Cristian 
 


